
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE VERSO Rok Modelowy 2020
Szczegóły oferty 

Wybrany model PROACE VERSO Rok
Modelowy 2020

Rok produkcji 2020
Nadwozie Medium
Silnik 1.5 D-4D 120KM 6 M/T S&S
Skrzynia biegów 6 M/T
Wersja Business

Całkowita cena katalogowa 173 100 PLN



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 149 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Metalik 2 700 zł

Comfort 20 500 zł

Cena całkowita 173 100 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.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE VERSO Rok Modelowy 2020
Kalkulacja dla Państwa firmy 



Bezpieczeństwo

Wygląd

Komfort

Komfort

Funkcjonalność

Audio i multimedia

Tapicerki

Siedzenia

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE VERSO Rok Modelowy 2020
Wyposażenie Twojego samochodu 

Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa•
Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia•
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (w wersji
Kombi oraz Business do ochrony 2 pasażerów)

•

Boczne poduszki powietrzne kurtynowe chroniące
głowę oraz klatkę piersiową w 1. rzędzie siedzeń

•

Przednie lampy halogenowe•
Przednie lampy przeciwmgielne•
Systemy ABS, VSC i BA•
Tempomat i ogranicznik prędkości•
Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)•
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)•
Wycieraczki przedniej szyby•
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne•
Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)•
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)•
Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)•

Plastikowe listwy progowe w 1. i 2. rzędzie•
Zamykany schowek po stronie pasażera podświetlany•
Lampka po lewej stronie bagażnika•
Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej•
Opony 215/65 R16C•
Szyby przyciemnione w 2. i 3. rzędzie (stałe/uchylane
dla wersji Compact), stopień przepuszczalności światła
30%

•

Schowki w drzwiach przednich•
Koło zapasowe pełnowymiarowe•
Lusterko wsteczne w kabinie•
Krótka antena•

Dwa kluczyki: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem•
Centralny wyświetlacz monochromatyczny między
zegarami

•

Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka
holowniczego

•

Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu•

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne

•

Centralny zamek•
Szyba przednia akustyczna (pochłaniająca hałas)•

Pojedyncze drzwi boczne manualne•
Półka za 3. rzędem siedzeń zabezpieczająca bagaż
(niedostępna przy wyborze 6 miejsc w wersji VIP i
SELECTION)

•

System Start&Stop•

4 głośniki, 4 tweetery•
Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki

•

Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnoszarym•

Pakiet siedzeń BUSINESS 9 miejsc•

Metalik 2 700 zł
Dopłata do lakieru metalik

•

Comfort 20 500 zł
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, nawiew w
tylnej części pojazdu, dach multifunkcyjny, czujnik
deszczu, dodatkowe gniazda 12V w desce rozdzielczej,
schowku pasażera, drugim i trzecim rzędzie siedzeń,
światła przeciwmgłowe, system statycznego
doświetlania zakrętów, system multimedialny Toyota
PRO-Touch z kolorowym ekranem dotykowym 7" z
obsługą Apple CarPlay™ iAndroid Auto™ oraz modułem
nawigacji, kamera cofania 180 stopni, skórzana
kierownica multimedialna, dostęp bezkluczykowy,
klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanym
akcentem, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, rolety
przeciwsłoneczne

•



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

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC

Pojemność skokowa [cm3] 1499

Średnica x skok [mm x mm] 75,0 x 84,8

Stopień sprężania 16.5:1

Maksymalna moc [kW (KM)/obr./min] 88 (120) / 3500

Maksymalny moment obrotowy
[Nm/obr./min]

300 /
1750

System Start&Stop std

Napęd

Skrzynia biegów 6-stopniowa manualna

Przełożenia b.d.

Układ kierowniczy

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne std

Średnica zawracania między krawężnikami /
ścianami (m)

12,4 /
12,9

Zawieszenie

Przód Quasi - MacPherson

Tył z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie

Hamulce

Przód hamulce tarczowe wentylowane

Tył hamulce tarczowe

Opony

Rozmiar
opon

215/65 R16 (*przy TTS/TTS Plus zawsze
215/60 R17C Agilis)

Paliwo

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 69

Pojemność zbiornika dodatku ADBlue (w litrach) 22.4

Wymiary zewnętrzne [mm]

Długość całkowita 4959

Zwis nadwozia przód 881

Zwis nadwozia tył 803

Rozstaw osi 3275

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 1920

Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone) 2204

Rozstaw kół przednich 1627

Rozstaw kół tylnych 1600

Wysokość całkowita ze standardową ładownością 1910

Wysokość prześwitu nadwozia 150

Wymiary przestrzeni bagażowej [mm]

Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy
wnękami kół

1228

Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej 1618

Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej 1337

Maksymalna długość przestrzeni bagażowej
(oparcie siedzenia pasażera złożone do pozycji
stolika)

3161

Maksymalna długość przestrzeni bagażowej z
przednimi siedzeniami (konfiguracja nominalna)

2413

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

1600/2300

Maksymalna wysokość progu załadunkowego 613

Pojemność bagażnika (l)

Liczba miejsc 8 lub 9

Maksymalna objętość bagażnika bez 2. i 3. rzędu
siedzeń

3968

Maksymalna objętość bagażnika bez 3. rzędu
siedzeń

2381

Maksymalna szerokość otworu załadunkowego 1212

Minimalna wysokość progu załadunkowego 584

Maksymalna wysokość progu załadunkowego 653

Wysokość tylnych drzwi bagażnika 1181

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE VERSO Rok Modelowy 2020
Dane techniczne (1/2) 



Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi
przesuwanych (mm)

Maksymalna szerokość otworu 933

Maksymalna wysokość otworu 1181

Wymiary kabiny (mm)

Szerokość na wysokości łokci w 1. rzędzie, na
wysokości dolnej krawędzi szyb

1712

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

1515

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

1586

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

1570

MASY (kg)

Masa własna* 1709/1735

Ładowność* 1016/1170

Dopuszczalna masa całkowita* 2650/2830

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 1800/2000

Dopuszczalna masa zespołu pojazdów* 4050/4230

Dopuszczalne obciążenie osi przedniej 1500

Dopuszczalne obciążenie osi tylne 1500/1800

* Podane wartości mogą się różnić w zależności od
wybranych elementów wyposażenia.

Osiągi (bez pasażerów)

Prędkość maksymalna (km/h) 160

0-100 km/h (sek.) 12

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

Wartość uśredniona (l/100 km) (WLTP) 6,0-7,1

Emisja CO2 wartość uśredniona (g/km) (WLTP) 157-185

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota PROACE VERSO Rok Modelowy 2020
Dane techniczne (2/2) 




