
Wszystkie podane ceny są cenami netto.

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.
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Toyota PROACE CITY
Szczegóły oferty 

Wybrany model PROACE CITY
Rok produkcji 2020
Nadwozie Standard
Silnik 2.3 T 1.5 D-4D 100KM SCR 5 M/T S&S
Skrzynia biegów 5 M/T
Wersja Furgon Active

Całkowita cena katalogowa 72 700 PLN



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 72 700 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Lakier podstawowy 0 zł

Zwiększona ładowność 0 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.
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Toyota PROACE CITY
Kalkulacja dla Państwa firmy 



Bezpieczeństwo

Audio

Funkcjonalne

Komfort

Komfort

Fotele

Przestrzeń ładunkowa

Wygląd zewnętrzny

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.

- 4 -

Toyota PROACE CITY
Wyposażenie Twojego samochodu 

Systemy ABS, VSC i BA•
Asystent ruszania ze wzniesienia (HAC)•
System monitorowania ciśnienia w oponach•
Czujnik zmierzchu•
Poduszka powietrzna kierowcy•
Poduszka powietrzna pasażera•
System E-Call•
Tempomat z ogranicznikiem prędkości•

Radioodbiornik fabryczny zdalnie sterowany ze
zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB, mini-
jack) + 2 głośniki

•

Zestaw głośnomówiący•

Immobilizer•
Regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach•
Ręczny hamulec parkingowy•
Przystosowanie do montażu relingów dachowych•
Rząd trzeci nieprzeszklony•
Dwa kluczyki: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem•
Zamek centralny•
Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone, otwierane
niesymetrycznie 60/40, z kątem otwarcia 180°

•

Pełnowymiarowe kolo zapasowe•
Standardowy prześwit•
Zwiększona ładowność•
Przygotowanie do montażu haka•

Szyby w 1 rzędzie sterowane elektrycznie•
Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów•
Standardowe oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej•
Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera•
Schowek pasażera bez zamknięcia•
Lusterka zewnętrzne składane ręcznie•
Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie•
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane
elektrycznie

•

Klimatyzacja manualna•

Pojedyncze siedzenie pasażera•
Fotel pasażera regulowany ręcznie•
Fotel kierowcy komfortowy (z podłokietnikiem i
regulacją odcinka lędźwiowego)

•

Regulacja wysokości fotela kierowcy•
Fotel pasażera składany•

6 punktów mocujących (haków) w przestrzeni
ładunkowej

•

Standardowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej (3
żarówki)

•

Przegroda metalowa nieprzeszklona•
Drzwi przesuwne z prawej strony•

Listwa ochronna boczna w kolorze czarnym•
Zderzaki nielakierowane czarne•
Klamki zewnętrzne i lusterka nielakierowane w kolorze
czarnym

•

Standardowe mocowanie dźwigni biegów (brak konsoli
centralnej)

•

Światła do jazdy dziennej•
Obręcze kół stalowe 16"•
Nielakierowane klamki wewnętrzne•
Tapicerka standardowa•
Kierownica z tworzywa sztucznego•
Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego•

Lakier podstawowy 0 zł
Dopłata do lakieru podstawowego

•

Zwiększona ładowność 0 zł•



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] 75 (102) / 3500

Maksymalny moment obrotowy
[Nm/obr./min]

250 /
1750

System Start&Stop STD

Napęd

Skrzynia biegów Manualna

Przełożenia 5

Układ kierowniczy

Wspomaganie kierownicy elektryczne STD

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10.8

Osiągi

Maksymalna prędkość [km/h] 170

0–100 km/h [s] 12

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

Emisja CO2 w cyklu mieszanym [g/km] 140 - 146

Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km) 4,6 - 5,3

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 4403

Zwis nadwozia przód 892

Zwis nadwozia tył 726

Rozstaw osi 2785

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 1848

Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone) 2107

Rozstaw kół przednich 1548

Rozstaw kół tylnych 1568

Wysokość całkowita 1796-1860

Wymiary otworu załadunkowego (mm)

Maksymalna szerokość otworu załadunkowego 1241

Wysokość tylnego otworu załadunkowego 1196

Minimalna wysokość progu załadunkowego 547

Maksymalna wysokość progu załadunkowego 588

Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi
przesuwnych (mm)

Maksymalna szerokość otworu 675

Maksymalna wysokość otworu 641

Wymiary wewnętrzne (mm)

Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni
bagażowej

1240

Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Smart
Cargo)

1817

Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Smart
Cargo)

3090

Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy
nadkolami

1229

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.
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Toyota PROACE CITY
Dane techniczne (1/2) 



Wymiary wewnętrzne (mm)

Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni
bagażowej (drzwi boczne
pojedyncze/podwójne)

1630/1527

Pojemność użytkowa (m3)

Pojemność użytkowa bez opcji Smart Cargo 3.3

Pojemność użytkowa z opcją Smart Cargo 3.8

Pojemność użytkowa z 2 rzędem rozłożonym -

Pojemność użytkowa z 2 rzędem złożonym -

Pojemność użytkowa z 2 rzędem złożonym, fotel
pasażera złożony

-

Pojemność w liczbie euro-palet 2

Maksymalna liczba miejsc 3

Masy (kg)

Masa własna (Ostateczne wartości masy własnej
mogą się różnić od podanych w niniejszym cenniku,
w zależności od wybranych elementów
wyposażenia)

1340

Dopuszczalna masa całkowita 2145 - 2365

Ładowność (Ostateczne wartości ładowności mogą
się różnić od podanych w niniejszym cenniku, w
zależności od wybranych elementów wyposażenia)

1000

Maksymalne obciążenie osi przedniej 1200

Maksymalne obciążenie osi tylnej 1400

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca 710-720

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem 1000

Dopuszczalna masa zespołu pojazdów 3160-3365

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.
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Toyota PROACE CITY
Dane techniczne (2/2) 




