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PÔSOBIVÝ
VÝKON

Či už ho používate pri práci alebo na zábavu, 
model Proace City Verso bol stvorený na prepravu cestujúcich. 
Kombinácia dômyselnej modularity sedadiel, praktických úložných 
riešení, intuitívnej multimediálnej technológie a vynikajúcej 
úrovne štandardných bezpečnostných prvkov je zárukou 
pohodlia pre každého na palube. Modelový rad Proace dopĺňa 
aktuálne odstupný elektrický variant Proace City Verso BEV, 
ktorý prináša vysoký výkon pri jazde spolu s výhodou prístupu 
do bezemisných zón. Vďaka ponuke dvoch dĺžok karosérie 
a troch pohonných sústav, až siedmych sedadiel a pôsobivého 
batožinového priestoru efektívne prepraví každého cestujúceho.

Model shown is Electric Family Plus short wheelbase.
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DLHÝ RÁZVOR
K dispozícii vo všetkých stupňoch výbavy.

KRÁTKY RÁZVOR
K dispozícii vo všetkých stupňoch výbavy.
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PROACE CITY VERSO ELECTRIC

ELEKTRICKÝ POHON, 
NULOVÉ EMISIE
Proace City Verso Electric spája všestrannosť 
modelu Proace City Verso a efektívnosť batériového 
elektrického pohonu s nulovými emisiami. 
Či už prepravujete dôležitých klientov alebo 
rozvážate členov rodiny, Proace City Verso Electric 
poskytuje dokonalú flexibilitu v mestskom prostredí. 
Či už veziete svojich pasažierov do mesta alebo 
vyrážate za jeho hranice, celý deň môžete jazdiť 
v prepracovanom a tichom interiéri s dlhým 
dojazdom až 280 km. Proace City Verso vo verzii BEV 
využíva tichý elektromotor s výkonom 136 k DIN/100 
kW a výkonný lítiovo‑iónový akumulátor s kapacitou 
50 kWh, vďaka čomu dosahuje najlepšiu 
akceleráciu a najnižšie prevádzkové náklady 
v tejto triede vozidiel. Elektrická pohonná sústava 
jednoducho šetrí vašej firme prevádzkové náklady 
a znižuje jej uhlíkovú stopu. Špeciálne funkcie 
pre elektrické vozidlá v kabíne zasa pomáhajú 
sledovať energiu v akumulátore a jej spotrebu. 
Buďte pripravení na každú jazdu bez ohľadu na to, 
kam máte namierené.

5 HLAVNÝCH DÔVODOV NA KÚPU 
ELEKTROMOBILU

NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Využívajte štedré úspory nákladov 
na palivo, dane a údržbu. Proace City 
Verso Electric vám šetrí peniaze 
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 280 KM*
Pôsobivý dojazd modelu Proace City 
Verso Electric a výnimočná hodnota 
prípustnej hmotnosti prívesu 750 kg 
vám dajú istotu, aby ste sa dostali, 
kam potrebujete.

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

PODPORA TOYOTA PROFESSIONAL
Naši špecializovaní predajcovia Toyota 
Professional sú vám k dispozícii. 
Program Toyota Professional so skvelo 
vyškolenými technikmi a kompletnou 
ponukou služieb vytvorených priamo pre 
vás poskytuje všetku potrebnú podporu 
pre podnikanie bez obáv.

* Na základe výpočtov podľa postupu WLTP. Na obrázku je model s výbavou Family Comfort a krátkym rázvorom.
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JEDNODUCHÁ 
JAZDA NA 
ELEKTRINU
Elektrická pohonná sústava znižuje prevádzkové 
náklady a uhlíkovú stopu, pričom po sebe 
nezanecháva žiadne emisie. Proace City Verso Electric 
s dojazdom až 280 km* s úžasnou efektívnosťou 
zvláda náročnú jazdu v meste s častým zastavovaním 
a rozbiehaním a šetrí energiu akumulátora 
počas jazdy. S tichou a plynulou akceleráciou 
elektromotora a ponukou jazdných režimov si pri 
dlhších jazdách môžete okamžite vychutnať maximálny 
krútiaci moment. Bez ohľadu na to, kam vás zavedú 
požiadavky vašich pasažierov, každá jazda prebieha 
v nádherne pokojnej a tichej atmosfére.

ÚLOHA AKUMULÁTORA
Akumulátor modelu Proace City 
Verso 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 v domácnosti 
alebo špeciálnej nabíjačky.

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

PRÍKLAD DENNEJ JAZDY S DĹŽKOU 280 KILOMETROV

Na prehľadnom multimediálnom 
displeji môžete sledovať dojazd vozidla, 

aby ste s istotou zvládli každú jazdu.

DOJAZD NA ELEKTRINU

ODCHOD
Taxikár odchádza 
z domu.

VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne prvého 
zákazníka uňho doma.

VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne balík 
vo firme.

VYLOŽENIE
Vyloží posledného 
zákazníka na letisku.

VYLOŽENIE
Vyloží balík 
v ústredí firmy.

NÁVRAT DOMOV
Ide domov a nabije vozidlo 
z nástennej nabíjačky.

* 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 jej priehľadnom kryte 
sa zobrazujú podsvietené 
farebné piktogramy, 
ktoré signalizujú stav nabíjania.

PREHĽADNÝ STAV NABÍJANIA
Proace City Verso 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 je v prípade modelu Proace 
City Verso Electric úplne jednoduché – najmä 
keď ho viete nabiť na 80 % už za 30 minút. 
Akumulátor môžete dobíjať z bežnej elektrickej 
zásuvky v domácnosti, prípadne využiť zrýchlené 
nabíjanie pomocou wallboxu alebo rýchle nabíjanie 
na cestách. Proace City Verso Electric vás udržiava 
stále na cestách a vďaka akumulátoru s kapacitou 
50 kWh vás spolu s vašimi cestujúcimi 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 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 S KAPACITOU 50 KWH

* Čas nabíjania závisí od miestnych podmienok.    § Viac informácií o nabíjacích miestach nájdete na strane 34.

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
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PRIPOJENIE, 
KONTROLA 
A AKTUÁLNE 
INFORMÁCIE

TECHNOLÓGIE ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

PROGRAMY NA NABÍJANIE 
AKUMULÁTORA 
A PREDHRIEVANIE
Vo svojom modeli Verso môžete 
spravovať preferované časy 
nabíjania a vykúrenie kabíny 
pred začiatkom dňa, aby ste 
ho mali pripravený.

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 10" TFT inovačnom 
displeji máte dôležité informácie 
počas jazdy stále v zornom poli.

Proace City Verso Electric ponúka celý rad 
jedinečných funkcií pre elektrické vozidlá 
a pokročilé možnosti pripojenia, aby ste mali 
každý deň na cestách potrebné informácie 
a všetko pod kontrolou. Všetko máte na jednom 
dostupnom mieste, pričom dôležité aktuálne 
informácie o jazde sa zobrazujú na 10" TFT 
informačnom displeji pred vami a na 8" stredovej 
dotykovej obrazovke. Zachovajte si počas 
jazdy prehľad o spotrebe elektrickej energie, 
kapacite akumulátora a nabíjacích staniciach v okolí. 
S pomocou intuitívneho navigačného systému 
od spoločnosti Toyota budete v meste jazdiť 
naozaj štýlovo. Táto hladko zabudovaná technológia 
vám uľahčí každú jazdu.
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Na obrázku je model s výbavou Shuttle a krátkym rázvorom.

LAVICA DELENÁ V POMERE 2/3 
K 1/3
Flexibilné sedadlá druhého 
radu delené v pomere 2/3 
k 1/3 môžete sklopiť do roviny, 
čím získate maximum priestoru 
na prevážanie nákladu. 
Súčasťou sedadiel sú tiež 
upevňovacie prvky ISOFIX.

3 SAMOSTATNÉ SEDADLÁ
Sedadlá druhého radu 
si môžete objednať ako 
tri samostatné sedadlá, 
každé s upevňovacím 
systémom ISOFIX. 
Sklopením sedadiel 
vytvoríte maximálny priestor 
na prevážanie nákladu.

MODULARITA PRE 
KAŽDODENNÝ ŽIVOT
Modelu Proace City Verso sa v meste darí, 
na čom má zásluhu spojenie nízkych 
emisií a najnižšej spotreby v danej triede. 
Žiadna trasa tak už nebude nedosiahnuteľná. 
Použitím dômyselného modulárneho dizajnu 
sa podarilo interiéru dodať konfiguráciu, 
ktorá naplní vaše potreby – pri práci aj v súkromí. 
Keď sklopíte sedadlá, získate maximálnu veľkosť 
batožinového priestoru. Sedadlá v druhom 
rade (s upevňovacím systémom ISOFIX) 
zasa chránia cestujúcich a poskytujú im pohodlie 
za každých podmienok. A o to, aby ste mohli 
jazdiť bez stresu, sa spoločne starajú pokročilý 
head‑up displej, inteligentný parkovací asistent 
(IPA) a systém Pro‑Touch s 3D navigáciou. 
Proace City Verso vzniklo ako ideálne vozidlo, 
ktoré do každej jazdy v meste vnáša viac pohodlia 
a možností prispôsobenia.

MODULARITA

Proace City Verso s jedinečným spojením 
štýlu a funkčnosti prináša hospodárnosť, 
priestrannosť a praktickosť nevyhnutné 
pre moderný mestský život.
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SEDADLÁ SPOLUJAZDCA 
VPREDU A V DRUHOM RADE 
SKLOPNÉ DO ROVINY
Sedadlá v prvom a druhom 
rade so sklápaním do roviny 
vytvárajú priestor na prevážanie 
nákladu s dĺžkou až 3,5 m.

3‑KRÁT ISOFIX V DRUHOM RADE
O dokonalý pocit istoty sa starajú 
upevňovacie prvky ISOFIX, 
ktoré sú štandardnou súčasťou 
sedadiel v druhom rade.

ZMENA
A EŠTE RAZ ZMENA
Bez ohľadu na to, či vzadu vezú platiacich zákazníkov 
alebo svojich najbližších, taxikári aj rodičia chápu, 
aká je všestrannosť dôležitá. Do modelu Proace 
City Verso sa zmestí až sedem osôb (pri oboch 
dĺžkach karosérie), pričom v druhom rade ponúka 
na výber tri samostatné sedadlá alebo sklopnú 
lavicu delenú v pomere 2/3 k 1/3, v oboch prípadoch 
so systémom ISOFIX. Samostatné posuvné sedadlá 
v treťom rade môžete jednoducho nastavovať 
podľa toho, či potrebujete viac miesta na batožinu 
alebo na nohy. Ak chcete nákladnú kapacitu zvýšiť 
na maximum, môžete dokonca sklopiť do roviny 
sedadlá v prvých dvoch radoch – vrátane sedadla 
predného spolujazdca.

Tri rady pohodlných samostatných sedadiel 
môžete sklápať v rôznych kombináciách 

podľa požiadaviek pasažierov.

Na obrázku je model s výbavou Family Comfort a krátkym rázvorom.

VŠESTRANNOSŤ
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VITAJTE VO SVOJEJ 
KOMFORTNEJ 
ZÓNE
Pohodlne sa usaďte, uvoľnite sa a vychutnajte 
si jazdu vo vrcholnom pohodlí. Nezáleží na tom, 
či sedíte za volantom, alebo relaxujete ako pasažier. 
Toyota Proace City Verso každému ponúka pôsobivo 
veľkorysý priestor na sedenie. Proace City Verso 
oplýva veľkou mierou praktickosti, o čom svedčia 
pohodlné lakťové opierky vpredu pre vodiča 
aj spolujazdca, množstvo úložných priestorov 
či otváracie okno na výklopných zadných dverách, 
ktoré uľahčuje prístup k batožine. Pri dlhých 
cestách si zasa môžete užívať záplavu svetla 
a prísun čerstvého vzduchu, ktoré do kabíny vpúšťa 
panoramatická strecha.

OTVÁRACIE OKNO 
NA VÝKLOPNÝCH 
ZADNÝCH DVERÁCH
Umožňuje jednoduchý 
prístup do batožinového 
priestoru aj v tých 
najstiesnenejších miestach.

POLICA V BATOŽINOVOM 
PRIESTORE
Spoločne s otváracím okno 
na výklopných zadných 
dverách je k dispozícii 
nastaviteľná polica, 
ktorá poskytuje 
jednoduchý prístup 
k prevážaným predmetom.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR PRI 
PANORAMATICKEJ STRECHE
Pustite do kabíny 
záplavu svetla. A keď 
sa zotmie, môžete si vychutnať 
náladové osvetlenie.

Na obrázku je model s výbavou Family Comfort a krátkym rázvorom.

Cestujúci vpredu nájdu dostatok miesta 
na svoje veci v 5,9‑litrových priehradkách 
na predných dverách. Cestujúci vzadu 
majú k dispozícii skrinky na strope 
a úložný priestor pod podlahou.

KOMFORT
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Plnofarebný head‑up displej 
premieta podstatné informácie 

o jazde na čelné sklo pred vami.

TECHNOLÓGIE V INTERIÉRI

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.

TECHNOLÓGIA, 
KTORÁ NEUSTÁLE 
PRACUJE PRE VÁS
Proace City Verso s technológiou hlasového 
ovládania a intuitívnou dotykovou obrazovkou 
ponúka najmodernejšie multimediálne funkcie 
a konektivitu. Ide o viac než len zvuk – 8" obrazovka 
poskytuje pútavý zážitok z jazdy. Prináša vám prístup 
k všetkým obľúbeným funkciám smartfónov vrátane 
ich integrácie pomocou systémov MirrorLink®, 
Apple CarPlay a Android Auto™. Najnovšie dopravné 
informácie prostredníctvom služby TomTom Traffic 
a bezdrôtové nabíjanie telefónu vás na cestách 
udržujú v spojení so zvyškom sveta bez ohľadu 
na cieľ trasy.

Na obrázku je model s výbavou Family Comfort a krátkym rázvorom. Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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Modelový rad Proace City Verso ponúka skvelý výber 
a flexibilitu. Vďaka štedrej ponuke troch pohonných 
sústav – vrátane elektrického pohonu bez emisií 
a citlivých vznetových motorov – si zaručene 
vyberiete vozidlo pre svoje potreby.

Pokročilé zážihové a vznetové pohonné agregáty 
s výkonom od 102 do 130 k DIN dosahujú najnižšie 
hodnoty emisií CO₂ v tejto triede vozidiel, 
ako aj výnimočne nízku spotrebu paliva. 
Alebo zvoľte ešte ekologickejší prístup a vyberte 
si Proace City Verso Electric – nákladovo efektívny 
a bezemisný variant, ktorý je vďaka akumulátoru 
s kapacitou 50 kWh a dojazdu až 280 km prínosom 
pre každú firmu.

NÁJDITE SI SVOJ 
DOKONALÝ MODEL

* V kombinovanom cykle.    M/T = manuálna prevodovka    A/T = automatická prevodovka

POHONNÉ SÚSTAVY

ELEKTRICKÝ VARIANT
Elektromotor 50 kWh A/T
Energia akumulátora 50 kWh
Dojazd len na elektrinu* 245–275 km
Čas nabíjania akumulátora 0,5 hod

DIESEL
1.5 l D‑4D 130 6 M/T
Výkon 130 k DIN
Spotreba paliva* 5,5–6,1 l/100 km
Emisie CO₂* 144–161 g/km

BENZÍN
1.2 l zážihový 110 6 M/T
Výkon 110 k DIN
Spotreba paliva* 6,4–7,4 l/100 km
Emisie CO₂* 145–167 g/km

DIESEL
1.5 l D‑4D 100 6 M/T
Výkon 102 k DIN
Spotreba paliva* 5,1–5,9 l/100 km
Emisie CO₂* 135–154 g/km

DIESEL
1.5 l D‑4D 130 8 A/T
Výkon 130 k DIN
Spotreba paliva* 5,6–6,2 l/100 km
Emisie CO₂* 147–163 g/km

Na obrázku je elektrický variant s výbavou Family Comfort a krátkym rázvorom.
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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.

Pri preprave cestujúcich zohráva bezpečnosť 
zásadnú úlohu. V spoločnosti Toyota vnímame bezpečnosť 
ako štandard, ktorý nepripúšťa žiadne kompromisy. 
Preto ponúka Proace City Verso na výber tri balíky 
bezpečnostných systémov, pričom každý je navrhnutý 
špeciálne pre podnikanie aj súkromné používanie.

Medzi naše štandardné bezpečnostné prvky patrí pokročilý 
prednárazový bezpečnostný systém, systém rozpoznávania 
dopravných značiek, systém upozornenia 
na opustenie jazdného pruhu so zásahmi do riadenia, 
tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti 
či systém sledovania únavy vodiča. S modelom Proace City 
Verso ste vy aj vaši pasažieri neustále v dobrých rukách.

DOKONALÁ
OCHRANA PRI
KAŽDEJ JAZDE

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

BEZPEČNOSŤ

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
Stabilizačný systém prívesu

3
Zahŕňa všetky prvky
balíka 2 a okrem toho:
Systém sledovania slepého uhla

BALÍKY TOYOTA SAFETY SENSE NA VÝBER
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STUPNE VÝBAVY ELEKTRICKEJ VERZIE

STUPNE VÝBAVY ELEKTRICKEJ VERZIE
COMBI A SHUTTLE

Dlhý 
rázvor

Dlhý 
rázvor

Krátky 
rázvor

Krátky 
rázvor

COMBI
Hlavné prvky

 — Tmavosivá látka (OAFY)
 — Indikátor kapacity akumulátora
 — Elektrické ovládanie predných okien
 — Prednárazový bezpečnostný systém
 — Upevňovacie body ISOFIX
 — Stropný úložný priestor
 — Háčiky na upevnenie siete 
v batožinovom priestore

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

 — Vyhrievanie zadného okna
 — Senzor šera

SHUTTLE
Hlavné prvky (naviac oproti výbave Combi)

 — Toyota Touch: Rádio s DAB, 
dotykový displej, Bluetooth®, 
Apple CarPlay* a Android Auto™

 — Elektricky ovládané okná 
v druhom rade

 — Elektrická detská poistka
 — Zadné výklopné dvere s pevným oknom
 — Senzor šera
 — Lišta na tabuľke EČV vo farbe karosérie

 — Systém rozpoznávania 
dopravných značiek

 — Brzdový asistent (BA)
 — Centrálne zamykanie
 — Uzatvorený odkladací priestor 
v hornej časti palubnej dosky 
na strane spolujazdca

 — Systém tiesňového volania eCall
 — Analógový rýchlomer
 — Manuálne nastaviteľná clona 
spätného zrkadla

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

Voliteľné prvky
 — Predné parkovacie senzory
 — Zadné parkovacie senzory
 — Predné hmlové svetlomety
 — Dve samostatné sedadlá v treťom rade
 — Posuvné zadné sedadlá v treťom rade
 — Samostatne sklopné zadné sedadlá 
v treťom rade

 — Vyberateľné sedadlá v treťom rade

Proace City Verso Electric – ShuttleProace City Verso Electric – Combi

Výbava sa môže líšiť. Pre viac informácii o výbave pozrite cenník.

 — Systém upozornenia na opustenie 
jazdného pruhu so zásahmi 
do riadenia

 — Vyhrievané a elektricky nastaviteľné 
vonkajšie spätné zrkadlá

 — Volič jazdných režimov
 — Protiblokovací systém bŕzd (ABS) 
s elektronickou distribúciou 
brzdnej sily (EBD)

 — Systém sledovania únavy vodiča
 — Zadná lavica v druhom rade sklopná 
do roviny s podlahou

 — Osvetlenie batožinového priestoru
 — Informácie o obmedzení rýchlosti

Proace City Verso Electric – Combi Proace City Verso Electric – Shuttle
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Výbava sa môže líšiť. Pre viac informácii o výbave pozrite cenník.

STUPNE VÝBAVY ELEKTRICKEJ VERZIE

STUPNE VÝBAVY ELEKTRICKEJ VERZIE
FAMILY A FAMILY COMFORT

FAMILY
Hlavné prvky 
(naviac oproti výbave Shuttle)

 — Látka Toyota Manhattan
 — 17" zliatinové disky kolies 
(5 dvojitých lúčov)

 — Tónované sklo zadných okien
 — Otváracie okno na výklopných 
piatych dverách

 — Dvojzónová automatická klimatizácia
 — 10" obrazovka informačného displeja

FAMILY COMFORT
Hlavné prvky 
(naviac oproti výbave Family)

 — Smart Entry & Start
 — Systém sledovania mŕtvého uhla (BSM)
 — Multifunkčná panoramatická strecha
 — Úložný priestor pod podlahou 
v druhom rade

 — Navigácia
 — Slnečné clony
 — Modul Wifi

 — Farebný TFT informačný displej
 — Ovládanie audio na volante
 — Dažďový senzor
 — Automatické ovládanie 
diaľkových svetiel

 — Predné parkovacie senzory
 — Zadné parkovacie senzory
 — Parkovacia kamera
 — Predné hmlové svetlá
 — Integrácia smartfónu

 — Adaptívny tempomat
 — Indukčná nabíjačka
 — Systém sledovania dopravy 
za vozidlom (RCTA)

 — 2× smart kľúč
 — Spätné zrkadlo 
na pozorovanie cestujúcich

 — Automatický parkovací systém

Voliteľné prvky
 — Toyota Traction Select
 — Dve samostatné sedadlá v treťom rade
 — Posuvné zadné sedadlá v treťom rade
 — Samostatne sklopné zadné sedadlá 
v treťom rade

 — Vyberateľné sedadlá v treťom rade

Proace City Verso Electric – Family ComfortProace City Verso Electric – Family

Voliteľné prvky
 — Dve samostatné sedadlá v treťom rade
 — Posuvné zadné sedadlá v treťom rade
 — Samostatne sklopné zadné sedadlá 
v treťom rade

 — Vyberateľné sedadlá v treťom rade

Proace City Verso Electric – Family Proace City Verso Electric – Family Comfort

Dlhý 
rázvor

Dlhý 
rázvor

Krátky 
rázvor

Krátky 
rázvor
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PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

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

BOX NA LYŽE THULE MOTION 800
Veľkokapacitná a pritom 
aerodynamická konštrukcia, 
vhodná najmä pre zimné športy. 
Dá sa otvoriť z obidvoch strán, 
čo uľahčuje nakladanie 
a vykladanie.

PRIEČNE NOSIČE 
A ÚLOŽNÉ VRECKO
Ľahko namontovateľné 
a uzamykateľné nosiče 
dobre poslúžia pri prevážaní 
bicyklov alebo strešných boxov 
na batožinu alebo lyže.

Nosiče možno skladovať 
v špeciálnom úložnom vrecku, 
ktoré ich chráni pred prachom 
i náhodnými škrabancami 
a odermi.

ODNÍMATEĽNÉ 
ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Ťažné zariadenie 
jednoducho pripevníte vždy, 
keď potrebujete ťahať príves. 
Systém disponuje 
uzamykacím mechanizmom 
a odolnou protikoróznou 
povrchovou úpravou. 
Samostatne je k dispozícii 
aj špeciálna súprava kabeláže.

DRŽIAK NA LYŽE 
A SNOWBOARDY
Držiak na lyže 
sa jednoducho používa 
a je určený pre 4 páry lyží 
(v závislosti od ich šírky) 
alebo 2 snowboardy.

DRŽIAK NA BICYKEL
Uzamykateľná ľahká 
konštrukcia sa pripevní 
k strešnému nosiču Toyota. 
Obsahuje prvky na bezpečné 
upínanie kolies a rámu. 
Upínanie rámu možno prakticky 
nastaviť vo výške strechy.

Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete na webovej stránke predajcu vozidiel Toyota.
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PRÍSLUŠENSTVO

POMOC PRI 
NABÍJANÍ
Najpohodlnejší spôsob, ako môžete nabíjať 
elektrické vozidlo 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 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 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.

PODLAHOVÉ ROHOŽE
Nádherné rohože 
s dlhou životnosťou 
ochránia interiér vozidla. 
Bezpečnostné upevňovacie 
prvky udržia rohož vodiča 
pevne na mieste.

HORIZONTÁLNA SIEŤ 
V BATOŽINOVOM PRIESTORE
Silná tkaná sieť z čierneho 
nylonu na bezpečné 
prichytenie predmetov 
v batožinovom priestore 
vášho vozidla. Sieť sa elegantne 
pripevní na podlahu 
batožinového priestoru.

POPOLNÍK
Popolník sa elegantne 
upevní do držiaka nápojov. 
Konštrukcia s vrchnákom 
je veľmi praktická, 
pretože zabraňuje vysýpaniu 
popola a obmedzuje zápach. 
Popolník môžete používať ako 
kôš na drobné predmety.PODLOŽKA DO 

BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Chráni batožinový 
priestor pre nečistotami, 
rozliatymi kvapalinami 
alebo zablatenými labkami. 
Vďaka protišmykovému povrchu 
tiež zabraňuje posúvaniu batožiny. Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete na webovej stránke predajcu vozidiel Toyota.
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1. Tmavosivá látka
Štandard pre výbavu Combi
2. Látka Toyota Manhattan
Štandard pre výbavy Shuttle, 
Family a Family Comfort

3. 16" oceľové disky kolies 
s krytmi (5 trojitých lúčov)
Štandard pre výbavy Combi 
a Shuttle
4. 16" zliatinové disky kolies
(5 dvojitých lúčov)
Dostupné ako príslušenstvo
5. 17" zliatinové disky kolies
(5 dvojitých lúčov)
Štandard pre výbavu Family

6. EPR Biela arktická
7. EVL Šedá tmavá*
8. KCA Strieborná atomická*
9. KTV Čierna vesmírna
10. EEU Béžová zamatová*

* Metalický lak.

DOKONČITE 
PRÁCU ŠTÝLOVO

FARBY, DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

5

2
4

3

1

9 10

7 86

32 33



DOSTUPNOSŤ MODELU 5 SEDADIEL 7 SEDADIEL
5 SEDADIEL, 
OBJEM PRE NÁKLAD [L]

7 SEDADIEL, 
OBJEM PRE NÁKLAD [L]

PRO4004_20 PRO4005_20 PRO4004_20 PRO4005_20

KRÁTKY RÁZVOR 2130 65PRO4006_20
PRO4007_20 PRO4006_20 PRO4007_20

DLHÝ RÁZVOR 2950 209/322*

DOSTUPNOSŤ MODELU TECHNICKÉ ÚDAJE
DOSTUPNOSŤ MODELU A TECHNICKÉ ÚDAJE

EKOLOGICKÉ PARAMETRE

  Elektrický variant  

Elektromotor
50kWh 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 zážihový 110
6 M/T

Dojazd len na elektrinu – 
kombinovaný cyklus WLTP [km] 275–245 – – – –

Dojazd len na elektrinu – v meste [km] 400–350 – – – –

Spotreba elektrickej energie [Wh/km] 194–202 – – – –

Spotreba paliva (podľa platnej legislatívy)

Kombinovaná [l/100 km] – 5,1–5,9 5,5–6,1 5,6–6,2 6,4–7,4

Objem palivovej nádrže [l] – TBC 53 53 53

Emisie CO₂ (podľa platnej legislatívy)

Kombinované rýchlosti [g/km] – 135–154 144–161 147–163 145–167

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

Emisná norma AX EURO 6 AP EURO 6 AM EURO 6 AM EURO 6 AP

Oxid uhoľnatý, CO [mg/km] – 51,7 85,5 / 89,7§ 85,5 443,5

Uhľovodíky, THC [mg/km] – – – – 21,9

Uhľovodíky, NMHC [mg/km] – – – – 18,8

Oxidy dusíka, NOx [mg/km] – 51,1 33,7 / 38,5§ 38,5 51,8

Uhľovodíky, THC a oxidy dusíka, NOx [mg/km] – 54,2 56,3 / 60,1* 60,1 –

Pevné častice [mg/km] – 0,38 0,72 / 0,79* 0,72 1,42

Vonkajšia hladina hluku [dB(A)] 68,0 68,0 68,0 / 69,0* 69,0 69,0

Hodnoty 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: www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota/feel/environment/worldwide‑harmonized‑light

* S posuvnými sedadlami v treťom rade.    § V závislosti od počtu sedadiel.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE

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

  Benzín  

1.2 l zážihový 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 × 84,4 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 vpredu: typ Synchrónny 
s permanentným 
magnetom / 4 páry

Elektromotor vpredu: maximálny výkon [kW] 100

Elektromotor vpredu: maximálny krútiaci moment [Nm] 260

Elektromotor vpredu: 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 216

JAZDNÉ VLASTNOSTI

  Elektrický variant  

Elektromotor
50kWh 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 zážihový 110
6 M/T

Maximálna rýchlosť [km/h] 135 172 184 / 186 184 174

0–100 km/h [s] 11,2 TBC 10,3 / 10,5 / 11,2* 11,0 / 11,2* 11,5 / 11,8*

ZAVESENIE KOLIES

Vpredu Pseudo MacPherson

Vzadu Jednoduchá zadná nápravnica

BRZDY

Vpredu Odvetrávané kotúčové

Vzadu Kotúčové

HMOTNOSTI A ŤAŽNÁ KAPACITA

Celková hmotnosť vozidla [kg] 3040–3070 3390–3420 3400–3620 3400–3405 3170–3200

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1664–1887 1430–1698 1430–1696 1430–1696 1366–1597

Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 750 1250–1300 1250–1500 1250–1300 1100–1150

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 750 750 750 750 720–750

* V závislosti od počtu sedadiel.

36 37



TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE

1553 mm

1848 mm

2785/2975 mm

4403/4753 mm

892 mm 1567 mm

1848 mm

726/886 mm

18
80

 m
m

VONKAJŠIE ROZMERY Verzia Long Verzia Short

Dĺžka exteriéru [mm] 4753 4403

Šírka exteriéru [mm] 1848 1848

Výška exteriéru [mm] 1880 1880

Rozchod predných kolies [mm] 1553 1553

Rozchod zadných kolies [mm] 1567 1567

Predný previs [mm] 892 892

Zadný previs [mm] 886 726

Rázvor [mm] 2975 2785

VNÚTORNÉ ROZMERY Verzia Long Verzia Short

Dĺžka interiéru [mm] 3500 3300

Šírka interiéru [mm] 1465 1465

Výška interiéru [mm] 1200 1200

OBJEM NÁKLADOVÉHO PRIESTORU Verzia Long Verzia Short

Objem batožinového priestoru (5 vyklopených sedadiel; po spodnú hranu okien) [l] 806 / 850* 597

Objem batožinového priestoru (5 vyklopených sedadiel; po strop) [l] 1538 983

Objem batožinového priestoru (2 vyklopené sedadlá; po spodnú hranu okien) [l] 1672 1414

Objem batožinového priestoru (2 vyklopené sedadlá; po strop) [l] 2693 2126

Celková dĺžka batožinového priestoru, vyklopené zadné sedadlá [mm] 130 / 135* 100

Objem batožinového priestoru VDA, po kryt batožinového priestoru, vyklopené zadné sedadlá [l] 209 / 1050* 775

* V závislosti od počtu sedadiel.

DISKY KOLIES Combi Shuttle Family Family Comfort

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

17" zliatinové disky kolies (5 dvojitých lúčov) – –  

Plnohodnotné rezervné koleso   – –

16" rezervné koleso – – – 

Čierne malé stredové kryty – –  

Súprava na opravu defektu  –  –

 = Štandardná výbava    = Voliteľná výbava   − = Nie je k dispozícii
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POCIT ISTOTY 
AKO ŠTANDARD
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 VERSO ELECTRIC.
BEŽNÉ PODNIKANIE. TERAZ S ELEKTRICKÝM POHONOM.

www.toyota.skwww.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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