
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE CITY VERSO
Szczegóły oferty 

Wybrany model PROACE CITY VERSO
Rok produkcji 2020
Nadwozie Long
Silnik 1.5 D-4D 130KM 6 M/T S&S
Skrzynia biegów 6 M/T
Wersja Business

Całkowita cena katalogowa 102 000 PLN



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 99 300 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Metalik 2 700 zł

Cena całkowita 102 000 zł

Wszystkie ceny wyposażenia dodatkowego zawierają koszt montażu. Ceny oraz rabaty zawarte powyżej stanowią integralną całość. W przypadku zmiany
parametrów kalkulacji mogą one ulec zmianie.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE CITY VERSO
Kalkulacja dla Ciebie 



Bezpieczeństwo

Wygląd

Funkcjonalność

Funkcjonalność

Audio i multimedia

Siedzenia

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE CITY VERSO
Wyposażenie Twojego samochodu 

System stabilizacji toru jazdy + asystent ruszania ze
wzniesienia

•

System monitorowania ciśnienia w oponach•
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
(PSC)

•

Podstawowy system rozpoznawania znaków•
System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na
zadany tor jazdy (LDA+SC)

•

Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe•
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera•
Tempomat z ogranicznikiem prędkości•
System E-call•

Osłona prowadnicy drzwi przesuwnych lakierowana•
Listwy boczne w kolorze nadwozia z elementami
chromowanymi

•

Klapa tylna przeszklona•
Drzwi przesuwne z obu stron pojazdu•
Zderzaki w kolorze nadwozia•
Klamki zewnętrzne i lusterka w kolorze nadwozia•
Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej•
Dywanowa wykładzina przestrzeni pasażerskiej•
Klamki wewnętrzne w kolorze chromowanym•
Pełnowymiarowe koło zapasowe•

Szyby w 1 rzędzie sterowane elektrycznie•
1 kluczyk zdalny + 1 manualny•
System domykania szyb bocznych•
Zamek centralny•
Szyby elektryczne w 2-gim rzędzie•
Szyby stałe w 3-cim rzędzie•
4 uchwyty w przestrzeni bagażowej•
Miękka roleta bagażnika•
Schowek ponad głowami w przestrzeni pasażerskiej•
Schowki zamykane dla kierowcy i pasażera (dla pakietu
Family Comfort tylko pasażera)

•

Klimatyzacja manualna•

Podgrzewane lusterka zewnętrzne regulowane
elektrycznie

•

Wycieraczka szyby tylnej•
Podgrzewanie szyby tylnej•

System głośnomówiący•
Mirror link (Android Auto, Apple CarPlay)•
Radio z kolorowym wyświetlaczem•
Wyświetlacz kolorowy 3,5" między zegarami•

Tapicerka Toyota Manhattan•
Pojedynczy fotel pasażera•
Isofix na wszystkich siedzeniach drugiego rzędu•
Manualna regulacja siedzenia pasażera•
Fotel kierowcy komfortowy (podłokietnik, regulacja
odcinka lędźwiowego)

•

Regulacja wysokości fotela kierowcy•

Metalik 2 700 zł
Dopłata do lakieru metalik

•



Silnik

Typ Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa szyną
Common Rail - 16 zaworów

Norma spalin EURO 6.2

Liczba i układ cylindrów 4 cylindry, układ rzędowy

Pojemność skokowa [cm3] 1498

Średnica x skok [mm x mm] 75x84,8

Stopień sprężania 16,4:1

Maksymalna moc [kW (KM)/obr./min] 96 (131) / 3750

Maksymalny moment obrotowy
[Nm/obr./min]

300 /
1750

System Start&Stop STD

Napęd

Skrzynia biegów Manualna

Przełożenia 6

Układ kierowniczy

Wspomaganie kierownicy elektryczne STD

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10.8

Osiągi

Maksymalna prędkość [km/h] 186

0–100 km/h [s] 9.8

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

Emisja CO2 w cyklu mieszanym [g/km] 137-161

Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km) 5,2 - 6,1

Zawieszenie

Przód pseudo MacPherson

Tył Belka skrętna

Hamulce

Przód Tarczowe wentylowane

Tył Tarczowe

Opony

Rozmiar opon 205/60 R16

Paliwo

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 50

Pojemność zbiornika dodatku ADBlue (w litrach) 17

Wymiary zewnętrzne [mm]

Długość całkowita 4750

Zwis nadwozia przód 892

Zwis nadwozia tył 886

Rozstaw osi 2975

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 1848

Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone) 2107

Rozstaw kół przednich 1553

Rozstaw kół tylnych 1567

Wysokość całkowita 1840

Wymiary przestrzeni bagażowej [mm]

Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy
wnękami kół

1129

Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej 1126

Maksymalna długość przestrzeni bagażowej
(siedzenia w drugim rzędzie rozłożone)

1350

Maksymalna długość przestrzeni bagażowej
(siedzenia w drugim rzędzie złożone)

2230

Objętość bagażnika do wysokości siedzeń/do
wysokości dachu (l)

850

Pojemność bagażnika (l)

Liczba miejsc 5

Wysokość otworu załadunkowego 1119

Wysokość progu załadunkowego 620

Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi
przesuwanych (mm)

Maksymalna szerokość otworu 737

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE CITY VERSO
Dane techniczne (1/2) 



Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi
przesuwanych (mm)

Maksymalna wysokość otworu 1145

Wymiary kabiny (mm)

Szerokość na wysokości łokci w 1. rzędzie (zgodnie z
normą)

1508

Szerokość na wysokości łokci w 2. rzędzie (zgodnie z
normą)

1509

Szerokość na wysokości łokci w 3. rzędzie( zgodnie z
normą)

1198

MASY (kg)

Masa własna (kg) 1430-1540

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2140-2310

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (kg)
(5 / 7)

750 /
750

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg)
(5 / 7)

1100-
1450

Dopuszczalna masa zespołu pojazdów (kg) 3500-3590

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE CITY VERSO
Dane techniczne (2/2) 




