WYPRZEDAŻ

2018

PROACE

FURGON W NADWOZIACH
COMPACT, MEDIUM I LONG

NA DOBRY POCZĄTEK

Poznaj nasze najnowsze ceny i promocje wyprzedażowe
NOWY

KORZYSTNY

PROACE

RABAT

JUŻ OD

NAWET DO

64 900 PLN

24 000 PLN

DOSKONAŁA

W CENIE ZAKUPU AUTA

ŁADOWNOŚĆ

GWARANCJA PRO

NAWET

NA 3 LATA LUB

1 400 KG1

1 000 000 KM

CENY

Sprawdź ceny netto i rabaty (PLN)
Cennik obowiązuje od 17 stycznia 2019 r.

Rok produkcji: 2018. Rok modelowy: 2018
Furgon Compact

Wersja wyposażenia

1.6 D-4D 95 5 M/T SCR

Active

1.6 D-4D 115 6 M/T SCR

Active

Furgon Medium

Wersja wyposażenia

Cena detaliczna

Rabat

Cena po rabacie

Rata Leasingu
SMARTPLAN2

83 900

19 000

64 900

1 089

WYPRZEDANY
Cena detaliczna

Rabat

Cena po rabacie

Rata Leasingu
SMARTPLAN2

1.6 D-4D 95 5 M/T SCR

Active

88 900

19 000

69 900

1 185

1.6 D-4D 115 6 M/T Start&Stop SCR

Active

93 900

19 000

74 900

1 229

2.0 D-4D 120 6 M/T SCR

Active

95 900

19 000

76 900

1 215

Cena detaliczna

Rabat

Cena po rabacie

Rata Leasingu
SMARTPLAN2

101 900

23 000

78 900

1 210

Furgon Long
2.0 D-4D 120 6 M/T SCR

Wersja wyposażenia
Active

Skrzynie biegów: 5 M/T – 5-stopniowa manualna, 6 M/T – 6-stopniowa manualna. SCR – selektywna redukcja katalityczna.
Start&Stop: system automatycznego wyłączania silnika w momencie postoju auta. Oszczędza paliwo i minimalizuje emisję szkodliwych związków.
Rata Leasingu SMARTPLAN netto. Wysokość wpłaty własnej 10% ceny zakupu pojazdu.
Promocja wyprzedażowa rocznika 2018 obowiązuje od 7.11.2018 r. do wyczerpania zapasów. Prosimy o potwierdzenie dostępności wybranej wersji
u Autoryzowanego Dilera Toyoty.

AKCESORIA

Dobierz wyposażenie dodatkowe i uzyskaj wyższy rabat
ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE VODAFONE PRO
1 800 PLN 800 PLN

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego, rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu
o elektroniczny system antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę
PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu3
Zapytaj Dilera o ofertę wyprzedażową na inne akcesoria.

ZYSKUJESZ

1 000 PLN

PAKIETY

Zwróć uwagę na opcjonalne pakiety wyposażenia
Dostępne pakiety wyposażenia

Furgon Active

Pakiet Sensor (opcja fabryczna/lokalna): czujniki parkowania z tyłu

1 200 PLN

Pakiet Sensor+ (opcja lokalna): czujniki parkowania z przodu i z tyłu

1 900 PLN

Pakiet Winter: przednie fotele podgrzewane z trzystopniowym zakresem regulacji
(opcja dostępna zarówno dla ławki z przodu, jak i pojedynczego przedniego fotela pasażera),
dodatkowe ogrzewanie postojowe Webasto: programowane na ekranie radia i aktywowane
na odległość, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem

5 000 PLN

Pakiet Smart Cargo: otwierana przegroda przestrzeni ładunkowej umożliwiająca przewożenie
długich przedmiotów, schowek pod środkowym fotelem pasażera, unoszone siedzisko prawego
fotela pasażera, mobilne biuro – opuszczany podłokietnik ze stolikiem
Pakiet PRO: system multimedialny Toyota PRO-Touch, kolorowy ekran dotykowy 7",
lusterka zewnętrzne elektryczne, podgrzewane, składane, czujnik ciśnienia powietrza
w oponach, przednie lampy przeciwmgielne, skórzana kierownica, klimatyzacja automatyczna
2-strefowa w przedniej części pojazdu

5 300 PLN

Pakiet PRO+NAVI: system multimedialny Toyota PRO-Touch + NAVI, kolorowy ekran dotykowy 7",
nawigacja satelitarna, wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz pomiędzy zegarami, lusterka
zewnętrzne elektryczne, podgrzewane, składane, czujnik ciśnienia powietrza w oponach,
przednie lampy przeciwmgielne, skórzana kierownica, klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
w przedniej części pojazdu

7 800 PLN

Pakiet Camera: kamera tylna ułatwiająca parkowanie z widokiem 180°, lusterka zewnętrzne
elektryczne, podgrzewane, składane, z czujnikiem martwego pola BSD, czujniki parkowania
z przodu i z tyłu, przednie lampy przeciwmgielne, spryskiwacze reflektorów

4 800 PLN4
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Dostępne pakiety wyposażenia

Furgon Active

Pakiet Safety: układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA), układ rozpoznawania
znaków drogowych z funkcją inteligentnego dostosowywania prędkości (RSA), automatyczne
światła drogowe (AHB), system przywracania uwagi kierowcy (DAA), aktywny tempomat (ACC),
system ostrzegania przed kolizją (FCW), boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera chroniące
głowę i klatkę piersiową (opcja dostępna zarówno dla ławki z przodu, jak i pojedynczego przedniego
fotela pasażera)

10 500 PLN4

Pakiet Look: przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia (w wersji Long tylny zderzak czarny
nielakierowany w środkowej części), klamki w kolorze nadwozia, lusterka zewnętrzne w kolorze
nadwozia, pełne kołpaki plastikowe, przednie lampy przeciwmgielne

2 250 PLN5

Pakiet Entry: system „Inteligentny kluczyk”, 2 piloty, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
z chromowanym akcentem, elektrochromatyczne lusterko wsteczne

2 800 PLN

Pakiet Style: 17" felgi aluminiowe (z oponami 215/60 R17 C Agilis), przednie światła ksenonowe
+ przednie światła do jazdy dziennej typu LED, spryskiwacze reflektorów, elektrycznie regulowane,
podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne

8 400 PLN6

Pakiet Toyota Traction Select (niedostępny z silnikami 1.6 D-4D 95 KM oraz 1.6 D-4D 115 KM):
5 indywidualnych trybów jazdy dostosowanych do warunków drogowych, zwiększona ładowność,
osłona silnika (20 mm grubości), zwiększony prześwit o 20 mm, 17" felgi stalowe (z oponami
215/60 R17C Agilis)

2 900 PLN

Pakiet Toyota Traction Select PLUS (niedostępny z silnikami 1.6 D-4D 95 KM oraz
1.6 D-4D 115 KM): 5 indywidualnych trybów jazdy dostosowanych do warunków drogowych,
zwiększona ładowność, osłona silnika (20 mm grubości), zwiększony prześwit o 20 mm,
17" felgi aluminiowe (z oponami 215/60 R17C Agilis)

4 900 PLN

Pakiet Toyota Traction Select PLUS po wybraniu Pakietu Style (niedostępny z silnikami
1.6 D-4D 95 KM oraz 1.6 D-4D 115 KM): 5 indywidualnych trybów jazdy dostosowanych do
warunków drogowych, zwiększona ładowność, osłona silnika (20 mm grubości), zwiększony
prześwit o 20 mm, 17" felgi aluminiowe (z oponami 215/60 R17C Agilis)

2 900 PLN

Dodatkowy programator do ogrzewania postojowego Webasto (wymaga wybrania systemu Toyota
PRO-Touch + NAVI)

1 000 PLN

OPCJE

Rozważ opcje dodatkowe
Furgon
COMPACT

Furgon
MEDIUM

Furgon
LONG

Pokrycie nadkoli elastyczną powłoką ochronną (TOFF ART.-7052)7

950 PLN

950 PLN

950 PLN

Pokrycie nadkoli i podłogi elastyczną powłoką ochronną (TOFF ART.-7052)7

2 400 PLN

2 550 PLN

2 850 PLN

Pokrycie nadkoli, podłogi i ścian bocznych elastyczną powłoką ochronną (TOFF ART.-7052)7

5 700 PLN

6 150 PLN

6 750 PLN

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm (antypoślizgowa)

1 200 PLN

1 400 PLN

1 600 PLN

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm (antypoślizgowa),
panele ścian bocznych polipropylanowe, panele dolne drzwi tylnych

2 640 PLN

2 840 PLN

3 040 PLN

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm (antypoślizgowa),
panele ścian bocznych polipropylanowe, panele dolne i górne drzwi tylnych

3 130 PLN

3 330 PLN

3 530 PLN

Wyposażenie specjalne (dodatkowa ochrona)

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej
płytą ze sklejki 9 mm (antypoślizgowa)

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej
płytą ze sklejki 9 mm (antypoślizgowa),
panele ścian bocznych polipropylanowe,
panele dolne drzwi tylnych

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej
płytą ze sklejki 9 mm (antypoślizgowa),
panele ścian bocznych polipropylanowe,
panele dolne i górne drzwi tylnych
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Konfiguracja przestrzeni ładunkowej
Każda zabudowa w Toyocie PROACE może być inna. System zabudów serwisowych idealnie dopasuje się do wymagań Klientów.
Toyota PROACE została stworzona po to, by ułatwić jej użytkownikom codzienną pracę. Wyposażona w praktyczne rozwiązania oraz przemyślane
i dopracowane w każdym szczególe zabudowy pozwala w maksymalny sposób wykorzystać każde dostępne miejsce. Zabudowy są wykonane
ze sprawdzonych materiałów i surowców – odpornej na korozję stali galwanizowanej, lekkich i wytrzymałych tworzyw sztucznych oraz
aluminium. Dzięki zastosowanemu systemowi montażu istnieje możliwość przenoszenia zabudowy między samochodami.

KOLORY

Wybierz kolor nadwozia

EWP Arktyczna biel
lakier podstawowy
bez dopłaty

EXY Sycylijska czerń
lakier podstawowy
bez dopłaty

KNP Atramentowy
lakier podstawowy
bez dopłaty

KJF Ognista czerwień
lakier podstawowy
bez dopłaty

NEU Beżowoszary
lakier metalizowany
2 200 PLN

EZR Żywe srebro
lakier metalizowany
2 200 PLN

EVL Stalowy
lakier metalizowany
2 200 PLN

KHK Ceglany
lakier metalizowany
2 200 PLN

KCM Głęboki brąz
lakier metalizowany
2 200 PLN

Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.
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FINANSOWANIE

Skorzystaj z atrakcyjnego finansowania
Dla Ciebie

Dla Twojej firmy

Program finansowania dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw dostosowany do ich potrzeb.
Zapewnia nawet 60% niższe miesięczne raty
w porównaniu do rat leasingu standardowego.
Umożliwia zwrot samochodu po zakończeniu
umowy oraz wymianę na nowy nawet po 2 latach.

Wybierasz wysokość wpłaty własnej, przez
3–4 lata płacisz niskie raty miesięczne,
a na koniec okresu umowy możesz wymienić
samochód na nowy. Raty w Kredycie
SMARTPLAN są średnio o 40% niższe od rat
standardowego kredytu na auto. RRSO 11,48%.

Jeśli chcesz
indywidualnej
kalkulacji dla siebie
lub Twojej firmy,
zapytaj sprzedawcę
o szczegóły.

POWODY

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać Toyotę PROACE
PO PIERWSZE:

PO DRUGIE:

PO TRZECIE:

OFERTA GWARANCYJNA

BEZPIECZEŃSTWO

NIEZAWODNOŚĆ

– 3 lata lub do 1 000 000 km przebiegu.
– 3 lata na wady powłoki lakierniczej
(oprócz skrzyni ładunkowej, która ma
roczną gwarancję).
– 6 lat na perforację korozyjną nadwozia
(oprócz skrzyni ładunkowej, która ma
3-letnią gwarancję).

– Większa pewność podczas jazdy
dzięki rewolucyjnym systemom
bezpieczeństwa aktywnego
Toyota Safety Sense.
– Komplet poduszek powietrznych, w tym
przednie kierowcy i pasażerów oraz
boczne chroniące głowę i klatkę piersiową.

– Czołowe miejsca w niezależnych
rankingach bezawaryjności
na całym świecie.
– Wysoka wartość odsprzedaży
na rynku wtórnym jako wynik
potwierdzanej od lat niezawodności.

Skonfiguruj własną wersję Toyoty PROACE i odkryj pozostałe powody, które potwierdzą Twój wybór.

WYPOSAŻENIE

Zapoznaj się ze szczegółami wyposażenia
Standard

– Niedostępne

Funkcjonalność

Furgon Active

Dwa kluczyki: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem
Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej nieprzeszklona:
brak szyby, brak lusterka wstecznego

Opcja bez dopłaty

Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona:
brak lusterka wstecznego zwykłego, gdy tylne drzwi nie są przeszklone
Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego
Uchwyty w podłodze do mocowania ładunku
(6 uchwytów dla wersji Compact/Medium, 8 uchwytów dla wersji Long)
Wskaźnik zmiany biegów
System Start&Stop (nie dotyczy silników 1.6 D-4D 95 oraz 2.0 D-4D 120)
Przegroda stała blaszana z dodatkową izolacją typu „NORDIC” – pakiet lokalny
(dodatkowa izolacja termiczna, dodatkowa izolacja dźwiękowa, tekstylne pokrycie
od strony kokpitu, wieszak na ubrania od strony przestrzeni załadunkowej),
istnieje możliwość zamontowania Pakietu Smart Cargo

1 100 PLN

Wzmocniona instalacja elektryczna
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Wygląd

Furgon Active

Boczne listwy zewnętrzne, plastikowe, nielakierowane
Boczne listwy zewnętrzne, plastikowe, lakierowane

Look

Centralny wyświetlacz pomiędzy zegarami
Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej, w schowku oraz w tylnej części pojazdu
w słupku C po stronie lewej
Wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz pomiędzy zegarami

Safety

Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej
Otwarty schowek w centralnej części deski rozdzielczej (mieszczący format A4)
Plastikowe wykończenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej
Schowek w górnej części deski rozdzielczej zamykany

Safety

Schowki w drzwiach przednich
Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare)
Zamykany schowek po stronie pasażera (podświetlany)
Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane/w kolorze nadwozia)

/Look/Entry

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane/w kolorze nadwozia)

/Look

Zderzak przedni i tylny w kolorze czarnym (nielakierowane/w kolorze nadwozia)

/Look

Komfort
Dodatkowe ogrzewanie postojowe Webasto: programowane na ekranie radia
i aktywowane na odległość, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem

Furgon Active
Winter

16" felgi stalowe + minikołpaki
17" felgi stalowe + minikołpaki (z oponami 215/60 R17C Agilis)
17" felgi aluminiowe (z oponami 215/60 R17 C Agilis)

650 zł/Toyota Traction Select
Style/Toyota Traction Select Plus

Opony 215/65 R16C
Pełne kołpaki plastikowe

Look

Akustyczna szyba przednia (pochłaniająca hałas)
Akustyczna i atermiczna szyba przednia

Safety

Centralny zamek
Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa w przedniej części pojazdu

PRO/PRO+NAVI

Skórzana kierownica

PRO/PRO+NAVI

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z czujnikiem
martwego pola BSD

PRO/Style
Camera

Elektrycznie regulowane szyby w przedniej części pojazdu z opcją automatycznego
zamykania po 1 naciśnięciu (po stronie kierowcy)
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Lusterko wsteczne w kabinie
Czujniki parkowania z tyłu (montowane w zderzaku)
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu (montowane w zderzaku)
Kamera tylna ułatwiająca parkowanie z widokiem 180°

Sensor
Sensor+/Camera
Camera
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Audio

Furgon Active

Radioodbiornik fabryczny zdalnie sterowany ze zintegrowanym wyświetlaczem
(Bluetooth®, USB) + 4 głośniki
System multimedialny Toyota PRO-Touch, kolorowy ekran dotykowy 7"
System multimedialny Toyota PRO-Touch + NAVI, kolorowy ekran dotykowy 7",
nawigacja satelitarna, wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz pomiędzy zegarami

Fotele

PRO
PRO+NAVI

Furgon Active

Pakiet siedzeń ACTIVE
Tapicerka materiałowa łączona z winylową w kolorze szarym
Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz odcinka lędźwiowego
Kanapa dwumiejscowa po stronie pasażerów
Pakiet siedzeń ACTIVE 2 miejsca
Tapicerka materiałowa łączona z winylową w kolorze szarym
Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz odcinka lędźwiowego

1 000 PLN

Pojedynczy komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem

Tapicerki

Tapicerka materiałowa łączona
z winylową w kolorze szarym
Standard

Felgi

Felgi stalowe 16"
Standard

Pełne kołpaki 16"
Opcja

Felgi aluminiowe 17"
Opcja
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Bezpieczeństwo

Furgon Active

Aktywny tempomat (ACC)

Safety

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Safety

Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera (zaprojektowana do ochrony 2 pasażerów)
Boczne poduszki powietrzne chroniące głowę oraz klatkę piersiową

Safety

Przednie lampy halogenowe
Przednie lampy przeciwmgielne

Pakiety

Przednie lampy przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Safety

Przednie światła ksenonowe + przednie światła do jazdy dziennej typu LED
(wymaga wybrania Pakietu Look)

Style

Spryskiwacze reflektorów + przednie lampy przeciwmgielne

Camera

System ostrzegania przed kolizją (FCW)

Safety

System przywracania uwagi kierowcy (DAA)

Safety

Systemy ABS, VSC i BA
Światła do jazdy dziennej
Tempomat i ogranicznik prędkości
Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Safety

Układ rozpoznawania znaków drogowych z funkcją inteligentnego dostosowywania
prędkości (RSA)

Safety

Wycieraczki przedniej szyby
Czujnik ciśnienia powietrza w oponach

PRO/ PRO+NAVI

Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
Czujnik zmierzchu (automatyczne lampy)
Wyświetlacz HUD (Head up display)

Drzwi

Safety
Furgon Active

Drzwi przesuwane po stronie prawej, nieprzeszklone, sterowane manualnie
Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane, otwierane symetrycznie 50/50, nieprzeszklone,
z kątem otwarcia 180°
Drzwi boczne otwierane manualnie po stronie prawej i lewej

1 600 PLN

Drzwi boczne prawe i lewe sterowane elektrycznie (zawiera przednie lampy przeciwmgielne
oraz doświetlanie zakrętów)

4 200 PLN

Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane, otwierane symetrycznie 50/50, z kątem otwarcia
235° (tylko dla wersji Long, niekompatybilne z przeszkleniem w 2. i 3. rzędzie)

500 PLN

Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane symetrycznie 50/50,
z kątem otwarcia 235° (zawiera pełną przegrodę przestrzeni ładunkowej przeszkloną
i lusterko wsteczne zwykłe, tylko dla wersji Long, niekompatybilne z przeszkleniem
w 2. i 3. rzędzie)

1 000 PLN

Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane symetrycznie 50/50,
z kątem otwarcia 180° + ogrzewanie szyb + wycieraczki + szyby w drzwiach tylnych
przyciemnione (zawiera pełną przegrodę przestrzeni ładunkowej przeszkloną
i lusterko wsteczne zwykłe)

1 400 PLN

Tylna klapa unoszona z szybą ogrzewaną oraz wycieraczką (zawiera pełną przegrodę
przestrzeni ładunkowej przeszkloną i lusterko wsteczne zwykłe)

590 PLN

Drzwi boczne otwierane manualnie po stronie prawej ze stałą szybą
(po stronie lewej panel)

350 PLN

Szyby boczne w 2. rzędzie stałe (niedostępne dla wersji Compact)

900 PLN

Szyby boczne w 3. rzędzie stałe (niedostępne dla wersji Compact, zawiera szyby boczne
w 2. rzędzie stałe, wymaga przeszklonych drzwi tylnych/klapy)

1 800 PLN
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Toyota Safety Sense

System monitorowania
martwego pola w lusterkach
(BSD) pozwala kierowcy
bezpieczniej zmieniać
pas ruchu.

Układ ostrzegania
o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (LDA) poinformuje
kierowcę, gdy auto zacznie
opuszczać swój pas.

System ostrzegania przed kolizją (FCW)
to element układu bezpieczeństwa,
który pozwala wykrywać ruch pojazdów
na drodze oraz zapobiegać kolizjom.

Automatyczne światła drogowe (AHB)
opracowano z myślą o optymalnej
widoczności podczas jazdy nocą.
Światła drogowe lub mijania
są uruchamiane automatycznie, co znacznie
poprawia komfort jazdy i bezpieczeństwo.

System multimedialny
Toyota PRO-Touch

Toyota PRO-Touch + NAVI

• dotykowy wyświetlacz 7" z obsługą w języku polskim
• radio, złącza USB i Aux-In, obsługa plików MP3, WMA
• zestaw głośnomówiący Bluetooth 3.0

Elementy dodatkowe względem Toyota PRO-Touch:
• wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz pomiędzy zegarami
• nawigacja satelitarna z mapami Europy Centralnej i Zachodniej
• darmowa aktualizacja map przez 3 lata
• aplikacje multimedialne, m.in.: Pogoda, Paliwo, Parking,
Google Street View
• informacje o fotoradarach (opcja)
• wyszukiwanie punktów POI
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DANE TECHNICZNE

Zobacz najważniejsze parametry
Wymiary

Furgon COMPACT

Furgon MEDIUM

Furgon LONG

Długość całkowita

4609

4959

5309

Zwis nadwozia przód

881

881

881

Wymiary zewnętrzne (mm)

Zwis nadwozia tył

803

803

1153

Rozstaw osi

2925

3275

3275

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)

1920

1920

1920

Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)

2204

2204

2204

Rozstaw kół przednich

1630

1630

1630

Rozstaw kół tylnych

1618

1618

1618

Wysokość całkowita ze standardową ładownością

1905

1895

–

Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością

1940

1930

1935

Wysokość prześwitu nadwozia

150

150

150

Maksymalna szerokość otworu załadunkowego

1282

1282

1282

Wymiary otworu załadunkowego (mm)
Wysokość tylnego otworu załadunkowego

1220

1220

1220

Minimalna wysokość progu załadunkowego

545

544

600

Maksymalna wysokość progu załadunkowego

626

613

633

Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwanych (mm)
Maksymalna szerokość otworu

745

935

935

Maksymalna wysokość otworu

1238

1241

1241

Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej

1397

1397

1397

Maksymalna długość użytkowa podłogi bez opcji Smart Cargo

2162

2512

2862

Wymiary wewnętrzne (mm)

Maksymalna długość użytkowa podłogi z opcją Smart Cargo

3324

3674

4026

Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy nadkolami

1258

1258

1258

Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej

1628

1628

1628

Pojemność użytkowa bez opcji Smart Cargo

4,6

5,3

6,1

Pojemność użytkowa z opcją Smart Cargo

5,1

5,8

6,6

Pojemność użytkowa (m3)

2

3

3

3

3

3

1899–1910 mm

Pojemność w liczbie euro-palet
Maksymalna liczba miejsc

COMPACT 4609 mm
1630 mm

MEDIUM 4959 mm

1618 mm

1920 mm

LONG 5309 mm

1920 mm

Szczegółowe dane techniczne znajdziesz w katalogu
lub na stronie www.toyota.pl.
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Zużycie paliwa

1.6 D-4D 95
5 M/T

(UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

1.6 D-4D 115
6 M/T
Start&Stop

2.0 D-4D 120
6 M/T
Medium/Long

Compact/Medium

Compact/Medium

Średnio [l/100 km]

5,5/5,5

5,1/5,2 (5,1)8

5,5 (5,3)8

Miasto [l/100 km]

6,0/6,0

5,5/5,6 (5,5)8

6,3 (5,9)8

Poza miastem [l/100 km]

5,2/5,2

4,9/5,0 (4,9)8

5,1 (4,9)8

Zalecane paliwo

olej napędowy

olej napędowy

olej napędowy

Pojemność zbiornika paliwa [l]

69

69

69

Pojemność zbiornika na preparat AdBlue [l]

22,4

22,4

22,4

Średnia emisja CO2 [g/km]

144/144

133/137 (133)8

144 (139)8

Silnik
Norma spalin

EURO 6

EURO 6

EURO 6

Liczba i układ cylindrów

4 cylindry, rzędowy

4 cylindry, rzędowy

4 cylindry, rzędowy

Mechanizm zaworów

8-zaworowy DOHC

8-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa

bezpośredni wtrysk
paliwa

bezpośredni wtrysk
paliwa

bezpośredni wtrysk
paliwa

Pojemność skokowa [cm3]

1560

1560

1997

Średnica × skok [mm × mm]

75,0 × 88,3

75,0 × 88,3

85,0 × 88,0

Stopień sprężania

17:1

17:1

16,7:1

Maksymalna moc [kW (KM)/obr./min]

70 (95)/3750

85 (115)/3500

90 (122)/ 3750

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

210/1750

300/1750

340/2000

145

160

170

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h]
0–100 km/h [s]

15,5

12,9

13,3

Średnica zawracania koła (wersja Compact) [m]

12,4 (11,3)

12,4 (11,3)

12,4 (11,3)

Przód

quasi – MacPherson

quasi – MacPherson

quasi – MacPherson

Tył

z wahaczami wleczonymi
ustawionymi ukośnie

z wahaczami wleczonymi
ustawionymi ukośnie

z wahaczami wleczonymi
ustawionymi ukośnie

Zawieszenie

Hamulce
Przód

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

Tył

tarczowe pełne

tarczowe pełne

tarczowe pełne

Masy

Compact/Medium

Compact/Medium

Medium/Long

Masa własna [kg]9

1510/1522

1536/1546

1616/1666

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu bez podwyższonej
ładowności [kg]

2610/2640

2635/2660

–/–

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu z podwyższoną
ładownością [kg]

2830/2830

–/–

3100/3100

Ładowność [kg]9

1100/1118

1099/1114

–/–

Podwyższona ładowność [kg]9

1320/1308

–/–

1484/1434

Maksymalne obciążenie osi przedniej [kg]

1500/1500

1500/1500

1500/1500

Maksymalne obciążenie osi tylnej [kg]

1500/1500

1500/1500

–/–

–/–

1800/1800

Maksymalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością [kg] 1800/1800
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca [kg]

750/750

750/750

750/750

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem [kg]

1800/2000

1800/1800

–/–

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną
ładownością [kg]

2000/2000

–/–

2500/2500

Dopuszczalna masa zespołu pojazdów [kg]

4010/4040

4040/4060

–/–

Dopuszczalna masa zespołu pojazdów z podwyższoną
ładownością [kg]

4300/4240

–/–

5000/5000

Dopuszczalne obciążenie pionowe haka [kg]

72/80

72/72

100/100

Dopuszczalne obciążenie bagażnika dachowego [kg]

170/170

170/170

170/170
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Umów się na jazdę próbną i odkryj
dodatkowe powody, dla których
warto wybrać Toyotę PROACE.
www.toyota.pl

Twój Autoryzowany Diler Toyoty

Dodatkowe informacje i noty prawne
1 Ładowność zależy od wybranej wersji.
2 Rata miesięczna netto Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata własna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu do 80 000 km
w trakcie trwania umowy. Rata nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. Szczegóły Leasingu SMARTPLAN i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Kalkulacja z dnia
17.01.2019 r. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu SMARTPLAN jest średnio o 60% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing. Przyznanie
leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing. W związku z korzystaniem z Leasingu SMARTPLAN pobierane są opłaty
przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota Leasing.
3 Bezobsługowy system renomowanej firmy Vodafone, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto
z montażem w ASD.
4 Wymaga wybrania Pakietu PRO lub PRO+NAVI.
5 Pakiet niedostępny dla aut w czerwonym kolorze nadwozia oraz w tzw. kolorach specjalnych/flotowych.
6 Wymaga wybrania Pakietu Look.
7 Materiał TOFF ART.-7052 jest elastyczną powłoką polimocznikową o bardzo dobrej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Charakteryzuje się również dobrą odpornością na działanie czynników
chemicznych, w tym większość chemii organicznej. Zachowuje swoją elastyczność w niskich i wysokich temperaturach. Powłoka stanowi doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne, wzmacnia
odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto ma własności wygłuszające, nie zmniejsza kubatury przestrzeni ładunkowej.
8 W nawiasach podano wartości spalania i emisji dla wersji 2-miejscowej.
9 Ostateczne wartości masy własnej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wybranych elementów wyposażenia.
Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 3,5 do 6,2 l/100 km i od 79 do 143 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów
wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami
wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione
informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane
w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte
w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia
i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie
zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin
CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki
(takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.).
Promocja i przestawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dealera Toyoty celem przedstawienia
warunków specjalnych.

Toyota More
Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić
w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego
auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:
22 574 04 35 – dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora;
801 20 20 20 – tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne.

