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ÚVOD

HLADKÁ JAZDA, 
KTORÁ VÁM UĽAHČÍ ŽIVOT
Proace Verso nadväzuje na našu históriu všestranných mikrobusov. Ponúka veľa 
priestoru a mnohé praktické riešenia aj pre tých najaktívnejších používateľov. 
S príchodom modelu Proace Verso Electric objavíte slobodu bezemisnej prevádzky 
a zároveň si vychutnáte výkon a spoľahlivosť bez akýchkoľvek kompromisov.
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NULOVÉ EMISIE
Tichý pohon modelu Proace Verso Electric 
s nulovými emisiami vám umožňuje slobodne 
jazdiť v meste a na mnohých miestach 
aj parkovať bezplatne či so zľavou.

NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Vďaka štedrým úsporám nákladov na palivo, 
dane a údržbu vám Proace Verso Electric 
znižuje prevádzkové náklady v každej zákrute.

DOJAZD AŽ 330 KM◊

Vďaka pôsobivému dojazdu sa s modelom 
Proace Verso Electric vždy s istotou 
dostanete tam, kam potrebujete.

ŽIADNE KOMPROMISY Z HĽADISKA PRIESTORU
Proace Verso Electric ponúka nákladný priestor 
s objemom až 1060 litrov a dokáže ťahať príves 
s hmotnosťou 1 tony, vďaka čomu sa vám doň 
zmestí všetka potrebná batožina.

DVE VEĽKOSTI AKUMULÁTORA NA VÝBER
V prípade modelu Proace Verso Electric 
si môžete vybrať akumulátor s kapacitou 50 kWh 
alebo 75 kWh a získať tak potrebný dojazd 
(230 km – 50 kWh/330 km◊ – 75 kWh) aj kapacitu.

PROACE VERSO ELECTRIC, 
SLOBODA VĎAKA NULOVÝM EMISIÁM
Proace Verso Electric spája komfort a všestrannosť modelu 
Proace Verso s výkonom a hospodárnosťou plne elektrického 
pohonu s nulovými emisiami.

Či už vozíte dôležitých klientov alebo rozrastajúcu sa rodinu, 
Proace Verso Electric vám dáva slobodu ísť kamkoľvek. 
Vďaka svojej neprekonateľnej odozve a kultivovanému chodu 
zvláda odvozy v rámci mesta aj dlhšie jazdy za jeho hranice. 
Výkonný elektromotor a jeden z dvoch dostupných 
akumulátorov poskytujú najlepšiu akceleráciu a dojazd v danej 
triede a predovšetkým slobodu, ktorú prinášajú nulové emisie.

Dve rôzne dĺžky karosérie, ktoré ponúkajú priestor pre až deväť 
osôb§, a dostupná ťažká kapacita 1 t (najvyššia v triede) 
sú zárukou, že budete pripravení na všetky okolnosti. 
Špeciálne funkcie pre elektrické vozidlá v kabíne zasa 
pomáhajú sledovať kapacitu akumulátora a spotrebu energie.

5 HLAVNÝCH DÔVODOV NA KÚPU 
ELEKTROMOBILU

 § Proace Shuttle vo verzii Long.
 ◊  V prípade akumulátora s kapacitou 75 kWh, 

na základe výpočtov podľa postupu WLTP.

K DISPOZÍCII PRE:

ELEKTRICKÝ 
VARIANT

PROACE VERSO ELECTRIC
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JAZDA S MODELOM PROACE VERSO ELECTRIC

ELEKTRIFIKUJTE 
SVOJE CESTY
Proace Verso Electric vám pomôže bez problémov 
zvládnuť každodenné povinnosti. Efektívny systém 
elektrické pohonu, ktorý je ekologický 
a výkonný zároveň, znižuje prevádzkové 
náklady a vďaka nulovým emisiám aj váš vplyv 
na životné prostredie.

Počas jazdy vám výkonný elektromotor okamžite 
dodá maximálny krútiaci moment a zakaždým tak 
zabezpečí tichú, hladkú akceleráciu pri rozbiehaní 
na semaforoch a kruhových objazdoch. Bez ohľadu 
na to, ktorý akumulátor si vyberiete, získate dostatok 
energie na deň a nebudete musieť obetovať ani časť 
úložnej kapacity.

V kabíne vám elektronická parkovacia brzda prináša 
viac miesta na nohy a tým aj väčšiu voľnosť pohybu.

PRÍKLADY DENNEJ JAZDY

PRÍKLADY DENNEJ JAZDY

TRI JAZDNÉ REŽIMY NA VÝBER
Proace Verso 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.

SPRÁVNY DOJAZD 
PRE VAŠE POTREBY
V prípade modelu Proace Verso Electric si môžete 
objednať akumulátor s kapacitou buď 50 kWh, 
alebo 75 kWh. Vďaka dojazdu až 230 km, 
resp. 330 km predstavujú oba dokonalé riešenie 
pre vaše potreby, či už ide o každodenné 
kľučkovanie v meste alebo rodinné 
víkendové výlety.

 Dojazd pri kapacite 50 kW = až 230 kilometrov

 Dojazd pri kapacite 75 kW = až 330 kilometrov

Odhadované vzdialenosti uvedené 
na Mapách Google. Dojazd závisí od dĺžky vášho 
vozidla a stupňa výbavy.

K DISPOZÍCII PRE:

ELEKTRICKÝ 
VARIANT

ODCHOD
Rodina 
odchádza 
z domu.

KVETINÁRSTVO
Vyzdvihne 
kyticu kvetov.

RODINA
Prichádza 
k starým 
rodičom.

VYLOŽENIE
Vyloží svojho 
psa u priateľov.

OBED
Cestuje 
do obľúbenej 
reštaurácie.

VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne psa 
u priateľov.

CESTA DOMOV
Ide domov 
a nabije 
vozidlo 
z wallboxu.

AŽ 330 KILOMETROV

ODCHOD
Rodina 
odchádza 
z domu.

VÝKOP
Sleduje syna, 
ako hrá futbal

OBED
Odvezie 
sa do mesta 
na obed.

FILM
Zavezie sa 
do miestneho 
kina.

PRESPÁVANIE
Vyloží dcéru 
u kamarátky.

CESTA DOMOV
Ide domov 
a nabije 
vozidlo 
z wallboxu.

AŽ 230 KILOMETROV

ODCHOD
Taxikár 
odchádza 
z domu.

VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne 
prvého 
zákazníka 
na letisku.

VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne 
iného 
zákazníka 
na vlakovej 
stanici.

VYLOŽENIE
Vyloží 
zákazníka 
v meste.

VYLOŽENIE
Vyloží 
zákazníka 
mimo mesta.

VYLOŽENIE
Vyloží ich 
v hoteli 
v meste.

VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne 
skupinu 
obchodníkov 
na letisku.

CESTA DOMOV
Ide domov 
a nabije 
vozidlo 
z wallboxu.

AŽ 330 KILOMETROV

ODCHOD
Taxikár 
odchádza 
z domu.

VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne 
prvého 
zákazníka 
uňho doma.

VYLOŽENIE
Vyloží 
zákazníka 
na letisku.

VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne balík 
vo firme.

VYLOŽENIE
Vyloží balík 
v ústredí firmy.

CESTA DOMOV
Ide domov 
a nabije 
vozidlo 
z wallboxu.

AŽ 230 KILOMETROV
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PRÍSTROJOVÝ PANEL A TFT DISPLEJ
Na prístrojovom panely sa zobrazujú 
informácie o jazde, počnúc spotrebou 
elektrickej energie cez kapacitu akumulátora 
až po indikátory elektrického pohonu. 
TFT displej vám zasa priamo do zorného 
poľa vysiela špeciálne informácie 
pre elektrické vozidlá, ako napríklad 
programy nabíjania, stav nabíjania, 
zostávajúci dojazd či informácie o jazde.

NABÍJANIE MODELU PROACE VERSO ELECTRIC

NABÍJANIE V DOMÁCNOSTI
Po zapojení do zásuvky v domácnosti, 
podobne ako v prípade mobilného telefónu, 
sa akumulátor s kapacitou 50 kWh dopĺna 
nabije za 15 až 28 hodín*.

NABÍJANIE V DOMÁCNOSTI
Po zapojení do zásuvky v domácnosti, 
podobne ako v prípade mobilného telefónu, 
sa akumulátor s kapacitou 75 kWh dopĺna 
nabije za 22 až 42 hodín*.

VEREJNÉ NABÍJANIE
Po zapojení do rýchleho a spoľahlivého 
wallboxu v domácnosti/kancelárii 
sa akumulátor s kapacitou 75 kWh 
dopĺna nabije za 7 hodín*.

RÝCHLE NABÍJANIE
Po zapojení do rýchlonabíjacej stanice, 
dostupnej pre verejnosť, sa akumulátor 
s kapacitou 75 kWh dopĺna nabije 
za trištvrte hodiny*.

NABÍJANIE AKUMULÁTORA S KAPACITOU 50 kWhJEDNODUCHÉ 
DOBÍJANIE
S modelom Proace Verso Electric si zachováte mobilitu 
vo chvíľach, keď na tom najviac záleží. Na 80 % 
sa nabije už za 30 minút a dosahuje dojazd až 330 km – 
jednoduchšie to s elektrickým pohonom už ani nejde.

Či už Proace Verso Electric nabijete z elektrickej zásuvky 
v domácnosti, pomocou wallboxu alebo rýchlonabíjacej 
stanice na cestách, stále budete mať dostatok energie. 
Oba akumulátory, s kapacitou 50 kWh aj 75 kWh, 
poskytujú neprekonateľnú úroveň dojazdu, vďaka čomu 
máte dostatok energie aj na dlhšie výlety bez 
potreby dobíjania. Stavový indikátor na kryte nabíjacej 
zásuvky zobrazí po zapojení stav nabíjania akumulátora.

* Čas nabíjania závisí od miestnych podmienok.

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

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

ÚLOHA AKUMULÁTORA
Elektrina z akumulátora 
poháňa elektromotor, ktorý zabezpečuje 
otáčanie kolies. Vypínaním vozidla 
po zastavení a rekuperáciou energie počas 
brzdenia sa minimalizuje plytvanie energiou. 
Vybitý akumulátor stačí dobiť pomocou 
zásuvky alebo špeciálnej nabíjačky.

K DISPOZÍCII PRE:

ELEKTRICKÝ 
VARIANT

VEREJNÉ NABÍJANIE
Po zapojení do rýchleho a spoľahlivého 
wallboxu v domácnosti/kancelárii 
sa akumulátor s kapacitou 50 kWh 
dopĺna nabije za 4,75 hodiny*.

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

 Standby
 Timed charge
 Charging
 Error

NABÍJANIE AKUMULÁTORA S KAPACITOU 75 kWh
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KONEKTIVITA MODELU PROACE VERSO ELECTRIC

PRIPOJENIE, KONTROLA 
A AKTUÁLNE INFORMÁCIE
Proace Verso Electric ponúka celý rad jedinečných 
funkcií pre elektrické vozidlá a pokročilé 
možnosti pripojenia, aby ste mali každý deň 
k dispozícii potrebné informácie, všetko pod 
kontrolou a boli pripravení vyraziť.

Na centrálnom bloku prístrojov a TFT displeji 
v kabíne modelu Proace Verso Electric sa zobrazujú 
dôležité informácie o jazde, od spotreby energie 
až po kapacitu akumulátora. Prostredníctvom 8" 
dotykového displeja a navigačného systému 
získate prístup k jedinečným funkciám, ktoré vám 
pomôžu úspešne zvládnuť rušnú mestskú premávku, 
ako napríklad vyhľadávanie nabíjacích staníc 
či autonómna kontrola dojazdu.

VYHĽADÁVANIE NABÍJACÍCH STANÍC
Na dotykovej obrazovke si môžete 
prezrieť všetky dostupné nabíjacie 
stanice, pridať zastávky do trasy a pri 
nízkom stave akumulátora dostávať 
informácie o polohe najbližších staníc.

AUTONÓMNA KONTROLA DOJAZDU
Táto funkcia zobrazuje prehľadné 
informácie o dojazde na základe 
aktuálnej úrovne nabitia akumulátora, 
ako aj nabíjacie stanice v danej oblasti.

PROGRAMY NA NABÍJANIE 
AKUMULÁTORA A PREDHRIEVANIE
Vo svojom vozidle Proace Verso 
Electric môžete spravovať preferované 
časy nabíjania a vykúrenie kabíny 
pred začiatkom jazdy, aby ste 
ho mali pripravené.

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

K DISPOZÍCII PRE:

ELEKTRICKÝ 
VARIANT
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Ani tá najdlhšia cesta nebude únavná vďaka mimoriadne funkčnej 
a pohodlnej kabíne modelu Proace Verso a jej technológiám.

Bez ohľadu na to, či potrebujete vozidlo pre svoju firmu 
alebo rodinu, Proace Verso zaistí jedinečný komfort pri 
každom cestovaní. Sedadlá so skvelou oporou, hladká jazda 
a znížená hladina hluku vám zaručia skutočne príjemný 
zážitok z jazdy. Postarali sme sa o tie najmenšie detaily, 
vďaka čomu vás v modeli Proace Verso čaká vyvýšená pozícia 
za volantom, premyslené ergonomické riešenia a vysoká úroveň 
štandardného vybavenia.

Ak však máte náročnejšie požiadavky, určite oceníte najvyšší 
stupeň výbavy VIP, ktorý zahŕňa luxusné, kožou potiahnuté 
predné sedadlá s funkciou masáže, kapitánske sedadlá 
v druhom rade, sedadlá namontované na koľajnice, 
stolík pre cestujúcich vzadu, tónované sklá, veľkú farebnú 
dotykovú obrazovku, projekčný displej a zmodernizovaný 
prístrojový panel. Svojou kvalitou sa hodí aj pre VIP hostí 
či červený koberec.

A so systémom Toyota Connect na palube sa môžete nechať 
unášať svojou obľúbenou hudbou alebo telefonovať, 
o to všetko zásluhou hladkej integrácie funkcií Apple CarPlay 
a Android Auto™.

POHODLNE 
SA USAĎTE 
A UVOĽNITE SA

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM 
PRO‑TOUCH 
Výbava VIP ponúka multimediálny 
systém Pro‑Touch s vysokým 
rozlíšením*, ktorej súčasťou 
je navigácia§ spolu so službami 
konektivity na 10 rokov. 
Zahŕňa tieto funkcie: dopravné 
informácie v reálnom čase, 
miesta TomTom, počasie, 
parkovanie, ceny paliva 
a upozornenia na rizikové 
oblasti (rýchlostné kamery), 
ako aj praktické telefonovanie
cez Bluetooth®, multimédiá 
a zobrazenie cúvacej kamery.

CÚVACIA KAMERA 
Cúvacia kamera odhalí akékoľvek 
skryté nebezpečenstvo, aby ste 
mohli zaparkovať jednoducho, 
bezpečne a úplne bez stresu.

KOMFORT

K DISPOZÍCII PRE:

DIESEL

ELEKTRICKÝ 
VARIANT

* Na prianie pre výbavy Shuttle a Family. 
 § Na prianie pre výbavu VIP.

Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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PRIESTOR, KTORÝ PRISPÔSOBÍTE 
SVOJIM POTREBÁM

 * Nie je k dispozícii pre výbavu Shuttle.
 § K dispozícii pre výbavu VIP.

Flexibilný, všestranný a pohodlný: 
model Proace Verso ponúka 
praktické riešenia aj pre tých 
najnáročnejších používateľov. S modelom 
Proace Verso je život jednoduchší 
v každej situácii. Prispievajú k tomu 
dômyselné riešenia, ktoré poskytujú 
pôsobivú úroveň všestrannosti pri 
preprave dlhšieho nákladu a vašim 
pasažierom zaručia maximálne pohodlie. 
Sklopné sedadlá (ktoré disponujú 
možnosťou sklopenia do zvislej polohy) 
a sedadlá namontované na koľajnice* 
(ktoré možno posúvať alebo úplne vybrať) 
umožňujú prispôsobiť batožinový priestor 
aktuálnym potrebám, pričom pohodlné 
výklopné stolíky* poslúžia vašim pasažierom 
na prácu, oddych alebo zábavu.

SKLOPNÉ SEDADLÁ
Keď budete potrebovať pribaliť 
viac batožiny, než zvyčajne, 
môžete sklopiť sedadlá do zvislej 
polohy (štandard pre výbavu Shuttle) 
a využiť každý centimeter dodatočného 
batožinového priestoru.

POSUVNÉ SEDADLÁ
Posuvné a vyberateľné sedadlá 
namontované na koľajnice prinášajú 
flexibilný batožinový priestor alebo viac 
miesta na nohy. K dispozícii pre výbavy 
Family a VIP.

STOLÍK
Vďaka stolíku vzadu, 
ktorý je namontovaný na koľajnice, 
môžu vaši pasažieri relaxovať, 
zabávať sa alebo pracovať 
v príjemnom prostredí§.

VŠESTRANNOSŤ

6 SEDADIEL VIP

7 SEDADIEL VIP

8 SEDADIEL SHUTTLE◊ A FAMILY

9 SEDADIEL SHUTTLE◊

K DISPOZÍCII PRE:

DIESEL

ELEKTRICKÝ 
VARIANT
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POHODLIE, KTORÉ 
SI ZAMILUJETE
Spojenie premyslených riešení a inovatívnych 
technológií prispieva k tomu, že sa váš život 
stáva jednoduchším a jazda pohodlnejšou 
a bezpečnejšou.

Proace Verso s radom pokročilých 
funkcií na vás zaručene urobí dojem. 
Panoramatická strecha a head‑up displej 
na čelnom skle sa starajú o príjemnejšiu 
a bezpečnejšiu jazdu. Okrem toho, 
otváracie okno na výklopných zadných dverách 
a automatické posuvné dvere predstavujú 
dômyselné riešenia, bez ktorých si život už ani 
nebudete vedieť predstaviť. Ak k tomu pridáte 
bohatú štandardnú výbavu, čaká vás úplne 
nová úroveň kultivovaného cestovania.

PROJEKČNÝ DISPLEJ
Pokročilý projekčný displej premieta na čelné 
sklo v zornom poli vodiča rôzne informácie, 
ako napríklad aktuálnu rýchlosť, navigačné 
pokyny či upozornenia pre vodiča.

OTVÁRACIE OKNO NA VÝKLOPNÝCH 
ZADNÝCH DVERÁCH
Otváracie okno na výklopných zadných 
dverách (dostupné v rámci stupňov výbavy 
Family a VIP) umožňuje rýchly a jednoduchý 
prístup do batožinového priestoru 
bez nutnosti otvárať celé dvere.

TOYOTA SKYVIEW®
Veľká panoramatická strecha Toyota Skyview® 
dodáva interiéru ešte luxusnejší charakter. 
Púšťa dnu prirodzené svetlo, ktorá v kabíne 
vytvára príjemné a presvetlené prostredie.

POSUVNÉ DVERE S ELEKTRICKÝM OVLÁDANÍM
Automatické posuvné dvere v modeli 
Proace Verso uvediete do činnosti obyčajným 
potiahnutím za vonkajšiu alebo vnútornú kľučku. 
Môžete ich spustiť aj pomocou tlačidiel 
na diaľkovom ovládači, palubnej doske alebo 
strednom stĺpiku – nastúpiť dozadu a potom 
vystúpiť ešte nikdy nebolo také jednoduché.

POSUVNÉ DVERE S BEZDOTYKOVÝM OVLÁDANÍM
Využite skutočnú pomoc, keď ju najviac potrebujete. 
Rozhodnite sa pre neuveriteľne praktické posuvné dvere 
s automatickým bezdotykovým ovládaním, ktoré aktivujete 
jednoduchým pohybom nohy pod zadným nárazníkom.

FUNKČNOSŤ

K DISPOZÍCII PRE:

DIESEL

ELEKTRICKÝ 
VARIANT
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VHODNÝ POHON 
PRE KAŽDÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Modelový rad Proace Verso s ponukou elektrických 
pohonných jednotiek bez emisií a citlivých vznetových 
motorov prináša mimoriadnu efektívnosť a skvelé 
jazdné vlastnosti.

Proace Verso Electric vybavený akumulátorom 
s kapacitou 50 kWh alebo 75 kWh vám prináša 
riešenie s nulovými emisiami vhodné pre vaše potreby. 
Môžete si užívať špičkový výkon a schopnosti 
s dojazdom až 330 km a prípustnou hmotnosťou 
prívesu 1,2 tony.

Proace Verso ponúka 2,0‑litrové vznetové motory 
v dvoch úrovniach výkonu, 144k a 177k DIN. 
Všetky varianty využívajú technológiu Stop & Start

a v kombinácii s manuálnou, automatickou prevodovkou 
dosahujú pôsobivú spotrebu paliva a emisie CO₂ 
od 182 g/km*.

A/T = automatická prevodovka M/T = manuálna prevodovka
* V kombinovanom cykle. § So systémom Stop & Start..

ELEKTRICKÝ VARIANT
Elektromotor 50 kWh A/T
Energia akumulátora 50 kWh
Dojazd len na elektrinu* 196–209 km
Čas nabíjania akumulátora 0,5 hod

ELEKTRICKÝ VARIANT
Elektromotor 75 kWh A/T
Energia akumulátora 75 kWh
Dojazd len na elektrinu* 285–302 km
Čas nabíjania akumulátora 0,5 hod

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.

K DISPOZÍCII PRE:

DIESEL

ELEKTRICKÝ 
VARIANT

MOTORY

DIESEL
2.0 l D‑4D 140 6 M/T
Výkon 144 k DIN
Spotreba paliva* 6,9 l/100 km
Emisie CO₂* 182 g/km

DIESEL
2.0 l D‑4D 180 8 A/T
Výkon 177 k DIN
Spotreba paliva* 7,0 l/100 km
Emisie CO₂* 182 g/km
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BALÍK TOYOTA SAFETY SENSE
• Systém upozornenia na opustenie 

jazdného pruhu
• Systém rozpoznávania dopravných značiek
• Automatické ovládanie diaľkových svetiel
• Systém sledovania únavy vodiča
• Adaptívny tempomat
• Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti (ASL)
• Prednárazový bezpečnostný systém§ 

s rozpoznávaním chodcov

EURO NCAP
Organizácia Euro NCAP vykonávajúca 
bezpečnostné testy vozidiel udelila modelu 
Proace Verso hodnotenie 5 hviezdičiek*.

Celý rad pokročilých bezpečnostných prvkov chráni vás 
aj vašich cestujúcich pred ujmou.

Ak ste kvôli podnikaniu alebo rodine denne na cestách, 
chcete mať istotu, že ste v bezpečí. Práve preto 
je model Proace Verso vybavený balíkom systémov 
Toyota Safety Sense. K dispozícii sú dva voliteľné balíky 
Toyota Safety Sense so širokým spektrom inovačných 
bezpečnostných systémov, ktoré sa neustále starajú 
o vaše bezpečie.

Ponuku bezpečnostných systémov dopĺňa systém 
sledovania slepého uhla; okrem toho sú k dispozícii 
parkovacie senzory a cúvacia kamera, ktoré uľahčujú 
parkovanie a zvyšujú bezpečnosť. Pridajte k tomu 
5 hviezdičiek* v testoch Euro NCAP a presvedčíte sa, 
že Proace Verso predstavuje bezpečný priestor pre váš 
náročný deň.

Okrem toho má Proace Verso vo výbave štyri airbagy*, 
a to SRS airbagy pre vodiča a predného spolujazdca 
a bočné airbagy pre predné sedadlá.

 * Len verzie Kombi so vznetovým motorom.
 § Technický názov: Pre‑Crash Safety System – bezpečnostný systém na predchádzanie zrážkam. Len verzie Kombi.

K DISPOZÍCII PRE:

DIESEL

ELEKTRICKÝ 
VARIANT

BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ VŽDY 
NA PRVOM MIESTE
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Proace Verso Electric Shuttle

STUPNE VÝBAVY MODELU PROACE VERSO ELECTRIC

MODELOVÝ RAD PROACE VERSO ELECTRIC

Proace Verso Electric VIP

SHUTTLE FAMILY VIP
HLAVNÉ PRVKY

  — Farebný TFT displej s informáciami 
pre elektrické vozidlá

  — Indikátor úspornej jazdy ECO
  — Indikátor kapacity akumulátora
  — Indikátor spotreby elektrickej energie
  — Indikátor stavu elektrického systému
  — Elektronická parkovacia brzda
  — 8 reproduktorov
  — 16" oceľové disky kolies
  — Manuálna klimatizácia
  — Vyhrievané a elektricky sklápateľné 
spätné zrkadlá

  — 2‑miestna lavica predného 
spolujazdca

HLAVNÉ PRVKY
(naviac oproti výbave Shuttle)

  — Senzor šera
  — Samostatné sedadlo 
predného spolujazdca

  — 17" disky kolies
  — Handsfree systém s technológiou 
Bluetooth®

  — Vyhrievanie predných sedadiel
  — 7" multimediálny displej
  — Multimediálny systém Pro‑Touch
  — Automatická dvojzónová klimatizácia
  — Prídavná klimatizácia v zadnej 
časti vozidla

  — Automatické ovládanie 
diaľkových svetiel

  — Čelné akustické a atermické sklo

HLAVNÉ PRVKY
(naviac oproti výbave Family)

  — 17" zliatinové disky kolies s krytmi 
(5 trojitých lúčov)

  — Kožený multifunkčný volant
  — Kožený interiér
  — Tónované okná s priepustnosťou 
svetla 10%

  — Systém sledovania slepého uhla (BSM)
  — Xenónové svetlomety
  — Paket Hifi: 9× reproduktor, 188W
  — Elektricky ovládané zadné bočné dvere
  — Predné a zadné parkovacie senzory

Proace Verso Electric Family

Výbava sa môže líšiť v závislosti od zvoleného typu karosérie.
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PRV4019_16 PRV4018_16

PROACE VERSO SHUTTLE
STUPEŇ VÝBAVY SHUTTLE

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

  — Predný nárazník vo farbe karosérie
  — Vonkajšie spätné zrkadlá 
v čiernej farbe

  — Tónované sklo zadných okien 
(30 % priepustnosť)

  — Vyhrievanie vonkajších 
spätných zrkadiel

  — Halogénové predné svetlomety
  — Predné hmlové svetlá
  — Tempomat
  — Zadné parkovacie senzory
  — Manuálna klimatizácia
  — Lakťová opierka na sedadle vodiča

  — Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
  — Detská poistka
  — Rádio
  — 8 reproduktorov
  — Vstupné audio konektory AUX IN 
a konektory USB

  — Handsfree systém s technológiou 
Bluetooth®

  — Systém Stop & Start

ELEKTROCHROMATICKÉ 
VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO
Automaticky obmedzuje oslňovanie 
jasnými svetlami zozadu.

VERZIE VÝBAVY SHUTTLE

K dispozícii vo verziách Medium a Long.

Až 8 sedadiel* Až 9 sedadiel*

Proace Verso Long – Shuttle

STUPEŇ VÝBAVY SHUTTLE
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PROACE VERSO FAMILY
STUPEŇ VÝBAVY FAMILY

HLAVNÉ PRVKY (naviac oproti výbave Shuttle)
  — Výklopné piate dvere s vyhrievaným 
otváracím oknom

  — Hnedá látka
  — 17" oceľové disky
  — Vyhrievanie predných sedadiel
  — Dodatočné zrkadlo 
na sledovanie detí

  — Automatická 
dvojzónová klimatizácia

  — Prídavná klimatizácia v zadnej 
časti vozidla

  — Akustické a atermické čelné sklo
  — Manuálne slnečné clony na oknách 
v 2. rade sedadiel

  — Výklopné stolíky
  — Multimediálny systém Pro‑Touch 
s farebnou 7" obrazovkou, DAB, 
Bluetooth®, USB

VERZIE VÝBAVY FAMILY

K dispozícii vo verziách Medium a Long.

Až 8 sedadiel

Proace Verso Medium – Family

STUPEŇ VÝBAVY FAMILY POSUVNÉ SEDADLÁ
Posuvné a vyberateľné sedadlá 
namontované na koľajnice prinášajú 
flexibilný batožinový priestor alebo viac 
miesta na nohy. K dispozícii pre výbavy 
Family a VIP.

STOLÍKY AKO V LIETADLE
Pohodlné stolíky, podobné ako 
v lietadlách, poskytujú pasažierom 
priestor na prácu alebo zábavu.
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STUPEŇ VÝBAVY VIP

PROACE VERSO VIP

HLAVNÉ PRVKY (naviac oproti výbave Family)
  — 17" zliatinové disky kolies 
(5 dvojitých lúčov)

  — Tónované sklo zadných okien 
(10 % priepustnosť)

  — Zadné posuvné dvere 
s elektrickým ovládaním

  — Otváranie bočných dverí 
pohybom nohy

  — Kožený interiér
  — Smart Entry & Start
  — Toyota Safety Sense
  — Funkcia masáže predných sedadiel
  — Dve kapitánske sedadlá 
v druhom rade

  — Zadná parkovacia kamera
  — Stolík na koľajniciach 
pre cestujúcich vzadu

  — Prémiový audiosystém 
s priestorovým zvukom

  — Xénonové predné svetlomety
  — Denné svetlá (LED)
  — Adaptívny tempomat
  — Predné a zadné parkovacie senzory
  — Zadná parkovacia kamera

VERZIE VÝBAVY VIP

K dispozícii vo verziách Medium a Long.

Až 6 sedadiel Až 7 sedadiel

Proace Verso Long – VIP

STUPEŇ VÝBAVY VIP

DENNÉ SVETLÁ
So štýlovými LED dennými svetlami 
vás bude lepšie vidieť bez ohľadu 
na svetelné podmienky.

STOLÍK
Vďaka stolíku vzadu, 
ktorý je namontovaný na koľajnice, 
môžu vaši pasažieri relaxovať, 
zabávať sa alebo pracovať 
v príjemnom prostredí.
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PRÍSLUŠENSTVO

ODNÍMATEĽNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE
S ťažným zariadením môžete naplno využiť obrovskú 
ťažnú kapacitu vozidla. A keď ho práve nepotrebujete, 
môžete ho odstrániť.

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

Informácie o kompletnej ponuke príslušenstva získate na stránke www.toyota.sk 
alebo od miestneho predajcu vozidiel Toyota.

BOXY NA LYŽE
Boxy na lyže Thule sú tvarované na mieru, 
majú správnu dĺžku, tvar aj objem, 
aby ste v nich mohli bezpečne prevážať 
všetky potreby pre zimné športy.

PREPRAVNÉ A ÚŽITKOVÉ 
PRÍSLUŠENSTVO

Môcť si prispôsobiť veci na mieru podľa svojich predstáv. 
Práve takéto uvažovanie je východiskom pre rad originálneho 
príslušenstva Toyota. Bez ohľadu na to, či používate Proace 
Verso na prácu alebo s rodinou, príslušenstvo značky Toyota 
mu dodá osobný charakter a zakaždým vám spríjemní cestovanie.

DOPRAJTE SI OSOBNÝ CHARAKTER

HORIZONTÁLNA SIEŤ V BATOŽINOVOM PRIESTORE
Zaručene praktické riešenie. Sieť sa pripína na háčiky 
v batožinovom priestore a slúži na to, aby malé 
predmety zostali uložené na svojom mieste, 
ale dobre prístupné.
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PRÍSLUŠENSTVO PRE OCHRANU, 
ŠTÝL A BEZPEČNOSŤ

WALLBOX S PRIPOJENÍM
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 
nástenný wallbox svojho druhu, 
vhodný na domáce aj čiastočne 
verejné použitie. Tento nástenný wallbox, 
dodávaný so zabudovaným nabíjacím 
káblom a konektorom typu 2, 
zaručuje bezproblémové používanie. 
Vďaka svojim kompaktným rozmerom 
predstavuje dokonalé riešenie 
na efektívne nabíjanie v interiéri 
aj exteriéri.

BOČNÝ OCHRANNÝ RÁM Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
Výrazné rámy z nehrdzavejúcej ocele dodávajú vozidlu štýl 
a zároveň chránia bočné panely pred slabými nárazmi.

OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA 
Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
Špeciálne navrhnutá lišta prekrýva hranu 
zadného nárazníka, a tým ho chráni pred poškriabaním 
pri nakladaní a vykladaní.

HLINÍKOVÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Chránia prahy dverí pred opotrebením 
a zároveň cestujúcim pripomínajú, že ide 
o Proace Electric.

Poteší srdce aj myseľ. Príslušenstvo Toyota, ako je bočný ochranný rám a zliatinové 
disky kolies, dodáva vozidlu štýl, ktorý zanechá nezabudnuteľný dojem, 
nech prídete kamkoľvek. Praktické detaily ako parkovací systém, ochranná lišta 
zadného nárazníka a podlahové rohože pomáhajú zachovať tento krásny vzhľad dlhšie.

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.

LAPAČE NEČISTÔT
Majú minimalizovať striekanie vody a blata 
či odletovanie kamienkov priamo na karosériu vozidla. 
K dispozícii pre predné aj zadné kolesá.

TEXTILNÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE PRE 
PREDNÉ SEDADLÁ
Nádherné rohože s dlhou životnosťou 
ochránia koberce v interiéri vozidla. 
Bezpečnostné upevňovacie prvky udržia 
rohož vodiča pevne na mieste.

KRYT KĽÚČA PRE ELEKTRICKÉ VOZIDLO
Doplňte svoj Proace Electric o špeciálny 
kryt inteligentného prístupového kľúča 
určený pre elektrické vozidlá.

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.

PRÍSLUŠENSTVO

Informácie o kompletnej ponuke príslušenstva 
získate na stránke www.toyota.sk alebo 
od miestneho predajcu vozidiel Toyota.
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EVL Sivá tmavá*

* Metalický lak.

Tmavosivá látka
Štandard pre 
výbavu Shuttle

Čierna koža
Štandard pre 
výbavu VIP, 
na prianie pre 
výbavu Family

PVC
Na prianie pre 
výbavu Shuttle

DOTVORTE VZHĽAD SVOJHO VOZIDLA

16" oceľové disky kolies s krytmi 
(5 trojitých lúčov)
Štandard pre výbavu Shuttle

17" zliatinové disky kolies 
(5 dvojitých lúčov)
Štandard pre výbavu VIP

FARBY, DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

EPR Biela arktická

EXY Čierna hmlistá

KCA Strieborná atomická*

KCM Hnedá dubová*

Hnedá látka
Štandard pre 
výbavu Family
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TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE
EKOLOGICKÉ PARAMETRE

  Elektrický variant  

Elektromotor 50 kWh A/T

  Elektrický variant  

Elektromotor 75 kWh A/T

  Diesel  

2,0 l D‑4D 140 6 M/T

  Diesel  

2,0 l D‑4D 180 8 A/T

Dojazd len na elektrinu – kombinovaný cyklus WLTP [km] 209–196 302–285 – –

Dojazd len na elektrinu – v meste [km] 293–280 391–377 – –

Spotreba elektrickej energie [Wh/km] 250–266 268–280 – –

Spotreba paliva (podľa platnej legislatívy)

Kombinovaná jazda [l/100 km] – – 6,9 7,0

Objem palivovej nádrže [litre] – – 69 69

Emisie CO2 (podľa platnej legislatívy)

Kombinovaná jazda [g/km] – – 182 182

Výfukové emisie (v súlade so smernicou ES č. 715/2007 doplnené nariadením ES č 2015/45W, ES č. 2016 646W)

Emisná norma AX AX EURO 6 W EURO 6 W

Oxid uhoľnatý, CO [mg/km] – – 191,7 115,8

Oxidy dusíka, NOx [mg/km] – – 67,5 35,0

Uhľovodíky, THC a oxidy dusíka, NOx [mg/km] – – 76,7 41,8

Pevné častice [mg/km] – – 0,24 0,33

Vonkajšia hladina hluku [dB(A)] 68,0 68,0 73,5 73,2

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO₂ a hluku boli namerané v kontrolovanom prostredí na základnom sériovo vyrábanom modeli v súlade s požiadavkami európskych právnych predpisov, 
ktoré zverejnila Európska komisia. Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo kúpu základného sériového modelu, obráťte sa na spoločnosť Toyota Motor Europe NV/SA. Hodnoty dojazdu 
na elektrinu alebo spotreby paliva a emisií CO₂ vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných hodnôt. Pri určovaní dojazdu vozidla na elektrinu alebo spotreby paliva a emisií CO₂ zohráva 
úlohu spôsob jazdy, ako aj ďalšie faktory (napríklad stav vozovky, premávka, stav vozidla, namontovaná výbava, náklad, počet cestujúcich atď).

ENGINE

  Diesel  

2,0 l D‑4D 140 
6 M/T

  Diesel  

2,0 l D‑4D 180 
8 A/T

Kód motora 4WZ‑FTV 4WZ‑FHV

Počet valcov 4 v rade 4 v rade

Rozvodový mechanizmus 8 ventilov DOHC s remeňovým pohonom 8 ventilov DOHC s remeňovým pohonom

Palivová sústava Priame vstrekovanie nafty s rozvodom Common Rail Priame vstrekovanie nafty s rozvodom Common Rail

Zdvihový objem [cm3] 1997 1997

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 85 × 88,0 85 × 88,0

Kompresný pomer 16,7:1 16,7:1

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1] 370/2000–2500 400/2000–2500

Maximálny výkon [k DIN] 144 177

Maximálny výkon [kW] 106/3500–4000 130/3750

ELEKTROMOTOR
Elektromotor 
50 kWh A/T

Elektromotor 
75 kWh A/T

Elektromotor: typ Synchrónny 
s permanentným 
magnetom/4 páry

Synchrónny 
s permanentným 
magnetom/4 páry

Elektromotor: maximálny výkon [kW] 100 100

Elektromotor: maximálny krútiaci moment 
[Nm] 260 260

Elektromotor: maximálne napätie [V] 300 450

Akumulátor vozidla: menovité napätie [V] 394 394

Kapacita akumulátora [Ah] 120 180

Čas nabíjania akumulátora [h] 0,5 0,5

ELEKTROMOTOR
Elektromotor 
50 kWh A/T

Elektromotor 
75 kWh A/T

Energia akumulátora [kWh] 50 75

Hmotnosť akumulátora [kg] 383 534

Kapacita článkov [Ah] 60 60

Menovité napätie článkov [V] 3,65 3,65

Typ článkov Lítiovo‑iónové Lítiovo‑iónové

Paralelné články 2 3

Počet modulov (v každom zoskupenie 
12 článkov) 18 27

Celkový počet článkov v akumulátore 216 324

A/T = automatická prevodovka M/T = manuálna prevodovka 
Podrobné technické údaje zvoleného modelu si vyžiadajte od spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE

JAZDNÉ VLASTNOSTI
  Elektrický variant  

Elektromotor 50 kWh A/T

  Elektrický variant  

Elektromotor 75 kWh A/T

  Diesel  

2.0 l D‑4D 140 6 M/T

  Diesel  

2.0 l D‑4D 180 8 A/T

Maximálna rýchlosť [km/h] 130 130 170 170

0–100 km/h [s] 12,1 13,3 13,0 10,1

ZAVESENIE KOLIES
Vpredu Pseudo MacPherson so stabilizátorom

Vzadu Šikmé trojuholníkové vlečné ramená

BRZDY
Vpredu Odvetrávané kotúče

Vzadu Kotúče

RIADENIE Medium Long

Kružnica otáčania – stopová [m] 12,4 12,4

Polomer otáčania – stopový [m] 6,2 6,2

VNÚTORNÉ ROZMERY A OBJEM NÁKLADOVÉHO PRIESTORU Medium Long

Objem batožinového priestoru, po strop, vyklopené zadné sedadlá [l] 2300/2550 3000/3100

Vyklopený 3. rad: po spodnú hranu okien [l] 507/603 912/989

Vyklopený 3. rad: po strop [l] 655/798 1237/1384

Vyklopený 2. rad: po spodnú hranu okien [l] 950/1000/1556/1624* 1350/1400/1950/2011*

Vyklopený 2. rad: po strop [l] 1600/1750/2228/2381* 2250/2400/2787/2932*

Vyklopený 1. rad: po spodnú hranu okien [l] 2700 3300

Vyklopený 1. rad: po strop [l] 1800 2300

Dĺžka interiéru [mm] 3161 3511

Šírka interiéru [mm] 1515 1515

Celková dĺžka batožinového priestoru, vyklopené zadné sedadlá [mm] 608/1488/2413* 958/1838/2763*

Celková šírka batožinového priestoru [mm] 1618 1618

Celková výška batožinového priestoru [mm] 1337 1339

Objem batožinového priestoru VDA, po kryt batožinového priestoru, vyklopené zadné sedadlá [l] 550/1600 980/2000

Užitočné zaťaženie [kg] 1024–1090 1026–1090

VONKAJŠIE ROZMERY, HMOTNOSTI A ŤAŽNÁ KAPACITA Medium Long

Dĺžka exteriéru [mm] 4959 5309

Šírka exteriéru [mm] 1920 1920

Výška exteriéru [mm] 1899/1910 1910/1940

Rozchod predných kolies [mm] 1630 1630

Rozchod zadných kolies [mm] 1618 1618

Predný previs [mm] 881 881

Zadný previs [mm] 803 1153

Rázvor [mm] 3275 3275

* V závislosti od konfigurácie sedadiel. Podrobné technické údaje zvoleného modelu si vyžiadajte od spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA.
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RAD ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL TOYOTA

POCIT ISTOTY 
V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE
Teraz, keď sa k modelom Proace, Proace City 
a legendárnemu modelu Hilux pripojil nový Proace 
Verso 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.
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PROACE VERSO ELECTRIC.
VÁŠ NOVÝ ELEKTRICKÝ NÁSTROJ.

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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