PROACE VERSO

KEDVEZMÉNYES AJÁNLATOK

Ismerje meg a legújabb ajánlatainkat
ÚJ

ÚJ

PROACE VERSO

PROACE VERSO
bruttó
3 500 000 Ft*

MÁR

bruttó

6 255 000 Ft‑tól*

ÁRELŐNNYEL

TOYOTA PROACE EXTRA GARANCIA
5 ÉV VAGY

1 000 000 KM
* Tartalmazza a bruttó 1 000 000 Ft ügyfélkedvezményt és a bruttó 2 500 000 Ft nagycsaládos állami támogatást

ÁRAK

Tekintse meg a árlistánkat! (Ft)
Az árlista 2020. május 15-től érvényes

Bruttó 1 000 000 Ft ügyfélkedvezménnyel. A feltüntetett árak bruttó árak.
L1

Listaár

Combi Base
9 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

Shuttle Clim & Touch
9 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

Family Base
8 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

VIP
7 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

1.5 D‑4D 120 LE MT6

9 755 000

1 000 000

8 755 000

10 980 000

1 000 000

9 980 000

–

–

–

–

–

–

2.0 D‑4D 150 LE MT6

10 760 000

1 000 000

9 760 000

11 985 000

1 000 000

10 985 000

12 530 000

1 000 000

11 530 000

–

–

–

2.0 D‑4D 180 LE AT8

–

–

–

–

–

–

13 370 000

1 000 000

12 370 000

–

–

–

L2

Listaár

Combi Base
9 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

Shuttle Clim & Touch
9 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

Family Base
8 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

VIP
7 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

2.0 D‑4D 150 LE MT6

11 150 000

1 000 000

10 150 000

12 275 000

1 000 000

11 275 000

12 920 000

1 000 000

11 920 000

–

–

–

2.0 D‑4D 180 LE AT8

–

–

–

–

–

–

13 760 000

1 000 000

12 760 000

17 970 000

1 000 000

16 970 000

Bruttó 1 000 000 Ft ügyfélkedvezménnyel és bruttó 2 500 000 Ft nagycsaládos állami támogatást. A feltüntetett árak bruttó árak.
L1

Listaár

Combi Base
9 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

Shuttle Clim & Touch
9 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

Family Base
8 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

VIP
7 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

1.5 D‑4D 120 LE MT6

9 755 000

3 500 000

6 255 000

10 980 000

3 500 000

7 480 000

–

–

–

–

–

–

2.0 D‑4D 150 LE MT6

10 760 000

3 500 000

7 260 000

11 985 000

3 500 000

8 485 000

12 530 000

3 500 000

9 030 000

–

–

–

2.0 D‑4D 180 LE AT8

–

–

–

–

–

–

13 370 000

3 500 000

9 870 000

–

–

–

L2

Listaár

Combi Base
9 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

Shuttle Clim & Touch
9 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

Family Base
8 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

Listaár

VIP
7 ülés

Kedvezmény Kedvezményes ár

2.0 D‑4D 150 LE MT6

11 150 000

3 500 000

7 650 000

12 275 000

3 500 000

8 775 000

12 920 000

3 500 000

9 420 000

–

–

–

2.0 D‑4D 180 LE AT8

–

–

–

–

–

–

13 760 000

3 500 000

10 260 000

17 970 000

3 500 000

14 470 000

FINANSZÍROZÁS

Válasszon a remek finanszírozási lehetőségek közül!
Kedvezményes finanszírozási ajánlat:

Új Toyota PROACE Verso Combi 2 500 000 Ft nagycsaládos
állami támogatással, további 1 000 000 Ft kedvezménnyel
és 16" acélfelnire szerelt téligumi szettel akár

86 000 Ft‑tól/hó, 5,9%‑os THM‑mel1.

Személyre szabott finanszírozási
ajánlatunkért lépjen kapcsolatba
helyi Toyota márkakereskedésével!

KAROSSZÉRIA SZÍNEK

Válassza ki kedvenc színét!
EWP Hófehér
felár nélkül

KTV Éjfekete
felár nélkül

KCM Gesztenye barna
Metálfényezés, 160 000 Ft

NEU Mészkő szürke
Metálfényezés, 160 000 Ft

KCA Ezüst
Metálfényezés, 160 000 Ft

EVL Sólyomszürke
Metálfényezés, 160 000 Ft

KHK Karneol sárga
Metálfényezés, 160 000 Ft
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CSOMAGOK
Csomagok

Combi

Shuttle

Family

VIP

Professional csomag: Tetőpanelre épített szellőző, hátsó légkondiciónáló,
térformázott burkolatok csak a jobb oldalon a radiátorok takarására,
kanyarfény adaptív világítás, kétzónás első automata légkondicionáló, színezett üvegek,
első ködlámpa, hátsó ultrahangos parkolásérzékelők, fényszórómosó berendezés,
2. sorban lévő fix oldalablakok

790 000 Ft

–

–

–

Comfort csomag: Kétzónás első automata légkondicionáló, laminált, akusztikus,
hővédő szélvédő ulésfűtés az első üléseken, vezetőoldali deréktámasz (2 tolóajtós
változat esetén), 17" lemezfelni dísztárcsával (csak A/T), 225/55 R17 gumiabroncs
(csak A/T), hátsó ultrahangos parkolásérzékelők, színes kijelző a műszeregységek között,
GPS‑es navigáció Európa térképpel, kalaptartó nélkül

–

370 000 Ft

–

–

Jobb és bal oldali tolóajtó, utastér 2. üléssor – rendelése esetén a kalaptartó törlődik

–

155 000 Ft1

–

–

Comfort csomag: Holttérfigyelő rendszer, külső tükök holttérfigyelő jelzéssel,
intelligens nyitási rendszer 2db intelligens kulcs, Pro‑Touch 7"-os színes érintőképernyő,
AUX és USB, GPS‑es navigáció Európa térképpel, parkolásérzékelők elöl
és hátul kamerával, 17" alufelni, xenon fényszórók manuális magasságállítással, LED‑es
nappali menetfény, fényszórómosó berendezés, színes kijelző a műszeregységek között,
ajtókilincsek krómozottak, ülésfűtés az első üléseken

–

–

1 160 000 Ft

–

Webasto kiegészítő fűtés távirányítóval

–

–

270 000 Ft2

–

Safety csomag: Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, jelzőtábla felismerő rendszer,
a felismert sebességhatárok a tempomat memóriájába rögzíthetőek, fáradtságérzékelő
automata távfény‑kapcsolás, szélvédőre vetített információk (HUD), radaros tempomat
20 km/ó sebességig lassít (fékek használata nélkül), radaros Pre‑Crash rendszer
gyalogos felismerés, 30 km/ó sebességcsökkentés

–

–

330 000 Ft2

–

Panoramic csomag: Panorámatető

–

–

–

675 000 Ft

Toyota Traction Select – Választható vezetési mód

–

–

–

210 000 Ft3

1 L1 Clim&Touch esetén nem érhető el.
2 Csak Comfort csomaghoz rendelhető.
3 Kizárólag Panoramic csomaggal együtt rendelhető.

ELŐNYÖK

PRO‑Touch multimédia rendszerek
PRO‑Touch
–
–
–
–

7" érintő képernyő magyar nyelvű menüvel
Rádió, USB és Aux csatlakozás, MP3, WMA kompatibilitás
Bluetooth® 3.0 kihangosítás
Mirrorlink – képernyő tükrözés

PRO‑Touch + NAVI
PRO‑Touch multimédia eszközre épül:
– Műholdas navigáció magyar nyelvű menüvel
– POI
– Valós idejű közlekedési információk,
traffipax figyelmeztetéssel
– 3 év ingyenes adatbázis frissítés
– Teljes Európa térkép

Toyota Safety Sense

Ütközés előtti biztonsági rendszer
+ gyalogosészlelés (PCS+PD)

Sávelhagyás‑figyelmeztető
rendszer (LDA)

Táblafelismerő rendszer
(RSA)
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ALAPFELSZERELTSÉG

Ismerje meg a felszereltségeket!
Combi
Kerekek és gumiabroncs
– 16" lemezfelni porvédő kupakkal
– 215/65 R16 gumiabroncs
– Teljes méretű pótkerék
– Emelő és kerékkulcs
Audió és kijelző
– Rádió, kormányoszlopra szerelt távirányítóval, Bluetooth®
és USB csatlakozóval
– Egytónusú LCD kijelző a műszerfalban
– 2 hangszóró és 2 magassugárzó
– Antenna
Biztonság – aktív biztonság
– ABS – Blokkolásgátló
– BA – Vészfékasszisztens
– TPMS – alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
– VSC – menetstabilizáló rendszer kipörgésgátlóval
– HAC – Emelkedőn indulást segítő rendszer
– EBD – Elektronikus fékerő – elosztó
Biztonság – passzív biztonság
– Vezető oldalon szimpla, utas oldalon dupla SRS légzsák
– Oldallégzsák az első szélső üléseken, törzs és fejvédelem
– 3 pontos SRS automata övek a 2. és 3 üléssorban
– 3 pontos SRS automata övek övfeszítővel överőhatárolóval elöl
– Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hang– és fényjelzés
– Biztonsági öv magasság állítása, elöl a szélső üléseken
– Minden ülésen fejtámla
– Manuális gyerekzár
Biztonság – vagyon biztonság
– Távirányítós központizár
– 1db távirányítós és 1 db hagyományos kulcs
– Indításgátló
Karosszéria
– Lökhárító színe elöl / hátul fekete (műanyag alapszín)
– Ajtókilincsek színe fekete (műanyag alapszín)
– Jobb oldali tolóajtó, utastér 2. üléssor
– Fekete oldalvédő műanyag
– Csomagtérajtó, 180°‑ban oldalra nyíló üveges,
ablaktörlővel és páramentesítővel
– Vonóhorog előkészítés

Világítás és tükrök
– Halogén fényszórók
– Nappali menetfény, izzólámpás
– Kanyarfény, fix lámpás
– Hátsó ködlámpa
– Ablaktörlő kapcsolása kézi
– 3. féklámpa a csomagérajtó felső részén
– Külső tükrök elektromos állítása
– Külső tükrök fűtöttek
Beltér – kényelem
– Légkondicionáló manuális állítású
– Műanyag kormánykerék
– Szervokormány
– Kormánykerék hossz– és magasságállítással
– Tempomat sebességhatárolóval
– 12V–os csatlakozó a műszerfalon,
kesztyűtartóban és a csomagtérben
– Szövet szőnyeg elöl
– Nyitott tároló a műszerfal tetején
– Zárt felső kesztyűtartó
– Kesztyűtartó világítás
– Olvasólámpák az 1., 2. és 3. üléssorban
– Belső visszapillantó tükör
– Az utastérpadló burkolata műanyag
Beltér – ülések
– Önálló vezetőülés
– Vezetőülés magasságállítással
– Vezetőülés kartámasszal
– Utasülés kétszemélyes ülőpad
– Szövet ülésborítás
– 2. üléssor: 1 személyes önálló ülés, billenthető és kivehető;
2 személyes üléspad kivehető
– 3. üléssorban 3 üléses üléspad, kivehető
– Tároló az első utasülések alatt
Ablakok és szélvédők
– Laminált szélvédő
– 2. sorban lévő oldalablakok, toló ablak
– 3. sorban oldalüvegek
– Elöl elektromos ablakemelők elöl, egyérintéses nyitás
– Színezett üvegek
– Csomagtérajtón lévő ablakok fűtöttek, ablaktörlő
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ALAPFELSZERELTSÉG

Ismerje meg a felszereltségeket!
Shuttle
Kerekek és gumiabroncs
– 16" lemezfelni dísztárcsával
– 215/65 R16 gumiabroncs
– Teljes méretű pótkerék
– Emelő és kerékkulcs
Audió és kijelző
– Pro–Touch 7"–os színes érintőképernyő, AUX és USB
– Egytónusú fehér LCD kijelző a műszerfalban
– Antenna
– 4 hangszóró és 4 magassugárzó
Biztonság – aktív biztonság
– ABS – Blokkolásgátló
– BA – Vészfékasszisztens
– TPMS – alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
– VSC – menetstabilizáló rendszer kipörgésgátlóval
– HAC – Emelkedőn indulást segítő rendszer
– EBD – Elektronikus fékerő elosztó
Biztonság – passzív biztonság
– Vezető oldalon szimpla, utas oldalon dupla SRS légzsák
– Oldallégzsák az első szélső üléseken, törzs és fejvédelem
– 3 pontos SRS automata övek övfeszítővel överőhatárolóval elöl
– Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
– Biztonsági öv magasság állítása, elöl a szélső üléseken
– Minden ülésen fejtámla
– 3 pontos SRS automata övek a 2. és az opciós 3 üléssorban
– 3–3 db ISOFIX gyerekülés rögzítés a 2. és az opciós 3. üléssorban
– Manuális gyerekzár
Biztonság – vagyon biztonság
– Intelligens kulcsrendszer
– 2 db intelligens kulcs
– Indításgátló
Karosszéria
– Első / hátsó lökhárító fényezett
– Hátsó lökhárító fekete betéttel ha Long
– Ajtókilincsek fényezettek, króm betéttel díszítettek
– Fényezett oldalvédő műanyag
– Csomagtérajtó, 180°–ban oldalra nyíló üveges,
ablaktörlővel és páramentesítővel
– Jobb oldali tolóajtó, utastér 2. üléssor
– Vonóhorog előkészítés

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Világítás és tükrök
Halogén fényszórók
Nappali menetfény, izzólámpás
Kanyarfény adaptív világítás
Első ködlámpa
Hátsó ködlámpa
3. féklámpa a csomagérajtó felső részén
Külső tükrök elektromos állítása
Külső tükrök fűtöttek
Elektrokromatikus belső tükör
Sötétedés érzékelő

Beltér – kényelem
– Légkondicionáló manuális állítású
– Tetőpanelre épített szellőző
– Hátsó légkondiciónáló
– Bőr kormánykerék
– Szervokormány
– Kormánykerék hossz– és magasságállítással
– Tempomat sebességhatárolóval
– 12V–os csatlakozó a műszerfalon,
kesztyűtartóban és a 3. üléssorban
– Nyitott tároló a műszerfal tetején
– Zárt felső kesztyűtartó
– Kesztyűtartó világítás
– Utastérlámpák az 1., 2. és 3. üléssorban
– Csomagtérvilágítás a baloldalon
– Az utastérpadló burkolata műanyag
– Tároló az első utasülések alatt
– Kalaptartó (1 tolóajtós változat esetén)
Beltér – ülések
– Önálló vezetőülés
– Vezetőülés magasságállítással és kartámasszal
– 2 üléses üléspad elöl az utas oldalon
– Ülésborítás szövet
– 2. sor üléssor 1/3–2/3 arányban osztott, előre billenthető
– 3. sor üléssor 1/3–2/3 arányban osztott, előre billenthető
Ablakok és szélvédők
– Laminált, akusztikus szélvédő
– Esőérzékelős ablaktörlő
– 2. sorban lévő oldalablakok, fix ablak
– Elöl elektromos ablakemelők elöl, egyérintéses nyitás
– 3. sorban oldalüvegek
– Csomagtérajtón lévő ablakok fűtöttek, ablaktörlő
– Sötétített oldalablakok a 2. és 3. üléssorban
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ALAPFELSZERELTSÉG

Ismerje meg a felszereltségeket!
Family
Kerekek és gumiabroncs
– 17" lemezfelni dísztárcsával
– 225/55 R17 gumiabroncs
– Teljes méretű pótkerék
– Emelő és kerékkulcs
Audió és kijelző
– Rádió, kormányoszlopra szerelt távirányítóval, Bluetooth®
és USB csatlakozóval
– Egytónusú fehér LCD kijelző a műszerfalban
– 4 hangszóró és 4 magassugárzó
– Antenna
Biztonság – aktív biztonság
– ABS – Blokkolásgátló
– BA – Vészfékasszisztens
– TPMS – alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
– VSC – menetstabilizáló rendszer kipörgésgátlóval
– HAC – Emelkedőn indulást segítő rendszer
– EBD – Elektronikus fékerő elosztó
Biztonság – passzív biztonság
– Vezető oldalon szimpla, utas oldalon dupla SRS légzsák
– Oldallégzsák az első szélső üléseken, törzs és fejvédelem
– Függönylégzsák a 3. üléssorig (L1 és L2)
– Függönylégzsák a 2. üléssorig (L0)
– 3 pontos SRS automata övek övfeszítővel överőhatárolóval elöl
– Biztonsági öv magasság állítása, elöl a szélső üléseken
– Minden ülésen fejtámla
– 3 pontos SRS automata övek a 2. és az opciós 3 üléssorban
– 3–3 db ISOFIX gyerekülés rögzítés a 2. és 3. üléssorban
– Biztonsági öv becsatolására figyelmeztető jelzés
– Manuális gyerekzár
Biztonság – vagyon biztonság
– Távirányítós központizár
– 1db távirányítós és 1 db hagyományos kulcs
– Indításgátló
Karosszéria
– Első / hátsó lökhárító fényezett
– Hátsó lökhárító fekete betéttel ha Long
– Ajtókilincsek fényezettek
– Fényezett oldalvédő műanyag
– Felfelé nyíló csomagtérajtó üveges,
ablaktörlővel és páramentesítővel
– Csomagtérajtón lévő ablak felnyitható
– Jobb és bal oldalon tolóajtó, utastér 2. üléssor
– Vonóhorog előkészítés
Világítás és tükrök
– Halogén fényszórók
– Nappali menetfény, izzólámpás
– Kanyarfény, adaptív
– Sötétedésérzékelő
– Elektrokromatikus belső tükör
– Első ködlámpa
– Hátsó ködlámpa
– 3. féklámpa a csomagérajtó felső részén

–
–
–
–

Külső tükrök elektromos állítása
Külső tükrök fűtöttek
Belső tükörben gyerekfelügyeleti tükör
Hátsó ultrahangos parkolásérzékelők

Beltér – kényelem
– Kétzónás első automata légkondicionáló
– Hátsó légkondiciónáló (Csak L1 és L2)
– Tetőpanelre épített szellőző
– Bőr kormánykerék
– Szervokormány
– Kormánykerék hossz– és magasságállítással
– Tempomat sebességhatárolóval
– 12V–os csatlakozó a műszerfalon, kesztyűtartóban,
a 2. és 3. üléssorban
– Árnyékoló a 2. üléssor ablakain
– Szövet szőnyeg elöl
– Zárt tároló a műszerfal tetején
– Zárt felső kesztyűtartó
– Kesztyűtartó világítás
– Utastérlámpák az 1., 2. és 3. üléssorban
– Csomagtérvilágítás a jobb és bal oldalon
– Az utastérpadló burkolata szövet
– Szövet padlóburkolat betétek a 2. és 3. üléssorban
– Kalaptartó (Csak L1 és L2)
– Csomagtérháló
Beltér – ülések
– Önálló vezetőülés
– Önálló utasülés
– Vezető– és utasülés háttámlákon lehajtható asztalka
– Vezető és utasülés kézi állítással
– Vezetőülés magasságállítással és állítható deréktámasszal
– Vezető– és utasülés kartámasszal
– Utasülés háttámlája ledönthető
– Ülésborítás Toyota egyedi szövet
– 2. sor üléssor: 1 személyes önálló ülés, dönthető háttámla,
billenthető, kivehető és sínen csúsztatható ülés,
2 személyes üléspad, billenthető, kivehető és sínen
csúsztatható, a háttámlák önállóan dönthetők
– 3. sor üléssor: 1 személyes önálló ülés, dönthető háttámla,
billenthető, kivehető és sínen csúsztatható ülés, 2 személyes
üléspad, billenthető, kivehető és sínen csúsztatható,
a háttámlák önállóan dönthetők
– 8 üléses kivitel
Ablakok és szélvédők
– Laminált, akusztikus, hővédő szélvédő
– Esőérzékelős ablaktörlő
– Sötétített oldalablakok a 2. és 3. üléssorban
– 2. sorban lévő oldalablakok, fix ablak
– Elöl elektromos ablakemelők elöl, egyérintéses nyitás
– 3. sorban oldalüvegek
– Csomagtérajtón lévő ablak fűtött, ablaktörlő
– Csomagtérajtón lévő ablak felnyitható
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ALAPFELSZERELTSÉG

Ismerje meg a felszereltségeket!
VIP
Kerekek és gumiabroncs
– 17" könnyűfém felni
– 225/55 R17 gumiabroncs
– Teljes méretű pótkerék
– Emelő és kerékkulcs
Audió és kijelző
– Pro–Touch 7"–os színes érintőképernyő, AUX és USB
– GPS–es navigáció Európa térképpel
– 5 db hangszóró
– Antenna
Biztonság – aktív biztonság
– ABS – Blokkolásgátló
– BA – Vészfékasszisztens
– TPMS – alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
– VSC – menetstabilizáló rendszer kipörgésgátlóval
– HAC – Emelkedőn indulást segítő rendszer
– Holttérfigyelő rendszer
– Külső tükök holttérfigyelő jelzéssel
– EBD – Elektronikus fékerő elosztó
– Parkolásérzékelők elöl és hátul kamerával
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
– Jelzőtábla felismerő rendszer
– A felismert sebességhatárok a tempomat
memóriájába rögzíthetőek
– Automata távfény–kapcsolás
– Fáradtságérzékelő
– Radaros tempomat 20 km/ó sebességig lassít
(fékek használata nélkül)
– Radaros Pre–Crash rendszer gyalogos felismerés,
30 km/ó sebességcsökkentés
– Szélvédőre vetített információk (HUD)
Biztonság – passzív biztonság
– Vezető oldalon szimpla, utas oldalon dupla SRS légzsák
– Oldallégzsák az első szélső üléseken, törzs és fejvédelem
– Függönylégzsák a 3. üléssorig
– 3 pontos SRS automata övek övfeszítővel överőhatárolóval elöl
– Biztonsági öv magasság állítása, elöl a szélső üléseken
– Minden ülésen fejtámla
– 3 pontos SRS automata övek a 2. és a 3 üléssorban
– ISOFIX gyerekülés rögzítés a 2 sor önálló ülésein (2db)
és a 3. üléssorban (3 db)
– Elektromos gyerekzár
Biztonság – vagyon biztonság
– Intelligens nyitási rendszer
– 2db intelligens kulcs
– Indításgátló
Karosszéria
– Első / hátsó lökhárító fényezett
– Ajtókilincsek krómozottak
– Fényezett ajtóvédő díszcsík
– Vonóhorog előkészítés
– Felfelé nyíló csomagtérajtó üveges,
ablaktörlővel és páramentesítővel
– Csomagtérajtón lévő ablak felnyitható
– Jobb és bal oldalon motoros mozgatású tolóajtó, utastér 2. üléssor
Világítás és tükrök
– LED–es nappali menetfény
– Xenon fényszórók manuális magasságállítással
– Kanyarfény, adaptív

–
–
–
–
–
–
–
–

Sötétedésérzékelő
Fényszórómosó berendezés
Első ködlámpa
Hátsó ködlámpa
3. féklámpa a csomagérajtó felső részén
Külső tükrök elektromos állítása
Külső tükrök fűtöttek
Elektrokromatikus belső tükör

Beltér – kényelem
– Kétzónás első automata légkondicionáló
– Hátsó légkondiciónáló
– Tetőpanelre épített szellőző
– Webasto kiegészítő fűtés távirányítóval
– Bőr kormánykerék
– Szervokormány
– Kormánykerék hossz– és magasságállítással
– Színes kijelző a műszeregységek között
– Tempomat sebességhatárolóval
– 12V–os csatlakozó a műszerfalon, kesztyűtartóban,
a 2. és 3. üléssorban
– 230V–os csatlakozó a 2. üléssorban
– Árnyékoló roló a 2. üléssor ablakain
– Szövet szőnyeg elöl
– Zárt tároló a műszerfal tetején
– Kesztyűtartó világítás
– Utastérlámpák az 1., 2. és 3. üléssorban
– Csomagtérvilágítás a jobb és bal oldalon
– Az utastérpadló burkolata szövet
– Kalaptartó
– Tárgyalóasztal sínen csúsztatható
– Műanyag küszöbök megvilágított lábtérrel
– Csomagtérháló
Beltér – ülések
– Önálló vezetőülés
– Önálló utasülés
– Vezető– és utasülés háttámlákon lehajtható asztalka
– Vezető– és utasülés magasságállítással állítással
– Vezető– és utasülés elektromos állítással
– Vezető– és utasülés elektromos deréktámasszal
– Vezető– és utasülés kartámasszal
– Vezető– és utasülés fűtött
– Bőr ülésborítás
– 2. sor üléssor: 2 db egyszemélyes önálló ülés billenthető,
kivehető sínen csúsztatható, állítható háttámla
– 3. sor üléssor: 1 személyes önálló ülés, dönthető háttámla,
billenthető, kivehető és sínen csúsztatható ülés, 2 személyes
üléspad, billenthető, kivehető és sínen csúsztatható,
a háttámlák önállóan dönthetők
– 7 üléses kivitel
– Vezető és első utasülés masszázs funkcióval
Ablakok és szélvédők
– Laminált, akusztikus, hővédő szélvédő
– Esőérzékelős ablaktörlő
– Sötétített oldalablakok a 2. és 3. üléssorban
– 2. sorban lévő oldalablakok, fix ablak
– Elöl elektromos ablakemelők elöl, egyérintéses nyitás
– 3. sorban oldalüvegek
– Csomagtérajtón lévő ablak fűtött, ablaktörlő
– Csomagtérajtón lévő ablak felnyitható
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ELŐNYÖK

Miért remek ajánlat a Toyota PROACE Verso?
1.

2.

3.

GARANCIA

BIZTONSÁG

MEGBÍZHATÓSÁG

– Minden új Toyotára 5 év vagy
1 000 000 km garancia érvényes.
– Minden új Toyotára 6 éven át érvényes
a karosszéria átrozsdásodására
nyújtott garancia.

– A Toyota Safety Sense aktív
biztonsági rendszerei révén mindig
magabiztosan autózhat.
– A hegymeneti elindulássegítő (HAC)
minden modellváltozathoz elérhető

– Előkelő helyen a világ
számos megbízhatóságot
vizsgáló kutatásaiban.
– Maradványérték –
a Toyoták világszerte
az értékállóságukról híresek

AJÁNLATUNK

Ismerje meg a legnépszerűbb változatot!
Family Comfort
2.0 D‑4D 150 LE MT6 dízel
L1
Kedvezményes bruttó ár nagycsaládos
állami támogatással

10 190 000 Ft

1

Biztonság
A Toyota által kínált valamennyi legjobb
technológia rendelkezésre áll. Az aktív biztonsági
rendszereken kívül, mint például az Ütközés
előtti biztonsági rendszer gyalogosvédelemmel
(PCS+PD), Jelzőtábla‑felismerő rendszer (RSA)
vagy Sávlehagyásra figyelmeztető rendszer (LDA).
A PROACE Verso sok egyéb további funkciót
is kínál, ilyen például az Adaptív tempomat (ACC)
vagy az Automata távolsági fényszóró (AHB).
2

Sokoldalúság
A Toyota PROACE Verso új dimenziókat nyit
az utazás területén. A Family Comfort felszereltség
8 üléses konfigurációval rendelkezik, amely nagyfokú
kényelmet és komfortot biztosít hétvégi kirándulások
vagy üzleti utak során egyaránt. A jármű tökéletes
mobilitásának és presztízsének köszönhetően ideális
partner vállalkozásához, támogatást nyújt valamennyi
ötlete megvalósításához.

3

PROACE Verso két változatban
A PROACE Verso valamennyi
változata pontosan annyi
helyet biztosít az utasok
és a poggyász számára, mint amennyire
szükség van. Válassza ki azt
a karosszériahosszúságot,
amely tökéletesen megfelel igényeinek.

Érdekli ez a változat?
Kérjük, lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével!
Ha valami mást keres,
ismerje meg a többi
modellváltozatot,
és válasszon olyan PROACE
Verso‑et, ami tökéletesen
megfelel az Ön igényeinek.
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Kárpitok

Szürke szövet vinil betétekkel
Alapfelszereltség
Combi modelleken

Szürke szövet vinil betétekkel
Alapfelszereltség
Shuttle modelleken

Fekete szövet barna betétekkel
Alapfelszereltség
Family modelleken

Fekete bőr
Alapfelszereltség
VIP modelleken

Kerekek

16" acél keréktárcsák porvéd kupakkal
Alapfelszereltség a Combi modelleken

16" / 17" acél keréktárcsák dísztárcsával
Alapfelszereltség a Shuttle Comfort MT6 (16"),
Shuttle Comfort AT8 (17") és Family Base (17")
modelleken

17" csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák
Alapfelszereltség a Family Comfort
és VIP modelleken

TARTOZÉK
Hűtődoboz (keskeny)
Vízszintes csomagrögzítő háló, L1
Csomagtértálca
Csomagtérszőnyeg a 3. üléssorig (Combi 9 személyes), L1
Riasztó
Gumiszőnyeg szett előre
Gumiszőnyeg szett hátra (Combi 9 személyes), 2 hátsó sor esetén kettőt kell rendelni!
Textilszőnyeg szett hátra (Combi 9 személyes), L1 / L2
Textilszőnyeg szett hátra (Shuttle 9 személyes), L1 / L2
Tetőcsomagtartó keresztrúd (1db)
Ködlámpa szett
TPA400 hátsó parkolás segítő rendszer
Hátsó lökhárító védőlemez (műanyag)
Hátsó lökhárító védőfólia
Ablaklégterelő (2db, színezett)
Levehető vonóhorog
13 pólusú vonóhorog kábelköteg
Hátsó kamera szett
4 db komplett téli szerelt kerék (17"-os könnyűfém keréktárcsával)
4 db komplett téli szerelt kerék (16"-os acél keréktárcsával)

59 100 Ft
11 700 Ft
42 900 Ft
18 300 Ft
102 400 Ft
16 200 Ft
21 000 Ft/db
22 500 Ft
22 500 Ft
42 200 Ft/db
105 500 Ft
104 000 Ft
38 400 Ft
23 500 Ft
49 800 Ft
170 000 Ft
75 000 Ft
161 300 Ft
675 600 Ft
294 800 Ft

GARANCIA

3+2 Év garancia a toyota PROACE modellekre
Minden új Toyota modellre 3 év vagy 100 ezer km gyártói garancia érvényes. A Toyota PROACE
modellek esetében ez a garancia kiegészül egy extra garanciával, amely akkor kezdődik,
amikor 3 év vagy a 100 ezer km letelik, és a gépkocsi 5 éves kora előtti napon ér véget.
A Toyota PROACE Extra garancia előnyei:
1. Biztonságot nyújt a váratlan meghibásodások esetére.
2. Akár 1 millió kilométeres futásteljesítményig érvényes, a gépkocsi 5 éves koráig.
3. Minden javítás eredeti alkatrészekkel, a gyári előírásoknak megfelelően történik.
4. Minden garanciális igényt szakképzett munkatársak kezelnek.
Önnek csak a munkájára kell figyelnie – a többit pedig nyugodtan bízza ránk! Ha autója meghibásodik, kérjük, lépjen kapcsolatba helyi
Toyota márkakereskedőjével!
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MŰSZAKI ADATOK

Tekintse meg a műszaki adatokat!
Méretek

L1

L2

Teljes hossz

4959

5309

Túlnyúlás elöl

881

881

Túlnyúlás hátul

803

1153

Tengelytáv

3275

3275

Teljes szélesség

2204

2204

Nyomtáv elöl

1630

1630

Nyomtáv hátul

1618

1618

Teljes magasság

1910

1910

Szabad hasmagasság

150

150

Fordulókör, járdaszegély [m]

12,4

12,4

Raktér szélessége a kerékívek között

1228

1228

Raktér maximális magassága

1337

1339

Raktér maximális hosszúsága (utasülés asztali helyzetbe állítva)

3161

3511

Első üléssor mögötti hosszúság

2413

2763

Rakomány szélének maximális magassága

613

633
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Raktér maximális térfogata a 2. és 3. üléssor nélkül

3968

4554

Raktér maximális térfogata a 3. üléssor nélkül

2381

2932

Raktér térfogata az ülések / tető magasságáig

1600 / 2300

2000 / 3000

Maximális szélesség

1212

1212

Raktér minimális magassága

584

584

Rakomány szélének maximális magassága

653

664

Hátsó ajtó magassága

1181

1181

Maximális szélesség

933

933

Maximális magasság

1181

1181

Szélesség a könyökmagasságban az 1. üléssorban,
az ablak alsó peremének magasságában

1712

1712

Szélesség a könyökmagasságban az 1. üléssorban

1515

1515

Szélesség a könyökmagasságban a 2. üléssorban

1586

1586

Szélesség a könyökmagasságban a 3. üléssorban

1570

1570

Külső méretek [mm]

Raktér méretek [mm]

Raktér térfogata [l]
Ülések száma a jármű konfigurációja és felszereltsége szerint különbözhet

Hátsó ajtónyílás méretei [mm]

Oldalsó tolóajtó nyílásának méretei a kinyitás után [mm]

1910 mm

Belső méretek [mm]

1630 mm

L1

4959 mm

1618 mm

1920 mm

L2

5309 mm

1920 mm
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Üzemanyag‑fogyasztás

1.5 D‑4D 120 LE
MT6

2.0 D‑4D 150 LE
MT6

2.0 D‑4D 180 LE
AT8

L1 / L2

L1 / L2

L1 / L2

Vegyes [liter/100km]

6,0–7,0

6,7–7,8

6,9–7,9

Városi [liter/100 km]

6,9–7,9

7,1–8,3

8,3–8,9

Országúti [liter/100 km]

5,2–6,2

5,9–6,9

5,9–6,9

Javasolt üzemanyag

48‑as vagy magasabb
cetánszámú gázolaj

48‑as vagy magasabb
cetánszámú gázolaj

48‑as vagy magasabb
cetánszámú gázolaj

Üzemanyagtartály térfogata [l]

69

69

69

AdBlue tartály térfogata [l]

20,6

20,6

20,6

Széndioxid, CO₂ kombinált [g/km]

157–185

177–205

182–208

Euro besorolás

EURO 6.2

EURO 6.2

EURO 6.2

Hengerek száma

16 szelepes DOHC

16 szelepes DOHC

16 szelepes DOHC

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC

16 szelepes DOHC

16 szelepes DOHC

Üzemanyagellátó rendszer

közvetlen befecskendezés

közvetlen befecskendezés

közvetlen befecskendezés

Lökettérfogat [cm3]

1499

1997

1997

Furat × löket [mm × mm]

75,0 × 84,8

85,0 × 88,0

85,0 × 88,0

Sűrítési arány

16,5:1

16,7:1

16,7:1

Legnagyobb teljesítmény [KW (LE)/percenkénti ford.sz.]

88 (120)/3500

110 (150)/4000

130 (177)/3750

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford.sz]

300/1750

370/2000

400/2000

Végsebesség [km/óra]

172

1853

1853

Gyorsulás 0–100 km/órára [mp]

12

10,3

10,1

Elöl

MacPherson rugóstag

MacPherson rugóstag

MacPherson rugóstag

Hátul

Lengőkar, tekercsrugókkal, Lengőkar, tekercsrugókkal, Lengőkar, tekercsrugókkal,
kanyarstabilizátorral
kanyarstabilizátorral
kanyarstabilizátorral

(a megfelelő direktíva alapján)

Motor

Teljesítmény

Felfüggesztés

Fékek
Elöl

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Hátul

Tárcsa

Tárcsa

Tárcsa

Tömegek

L1/L2

L1/L2

L1/L2

Saját tömeg [kg]*

1709–1735

1735–2043

1845–2046

Megengedett legnagyobb össztömeg [kg]**

2650–2830

2675–3100

2850–3100

Fékezetlen vontatható tömeg [kg]

750

750

750

Fékezett vontatható tömeg [kg]

1800

2300

2300

AT8 = Automata váltó
MT6 = kézi váltó
* Előzetes értékek – a végső homologizáció előtt.
** Felszereltségtől és ülésszámtól függően
3 Toyota Traction Select tapadásjavító rendszerrel a maximális sebesség 170 km/óra
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Jelentkezzen tesztvezetésre
és fedezze fel, miért érdemes
a Toyota PROACE Verso‑t választani!
www.toyota.hu

Hivatalos Toyota márkakereskedés

1 Az állami támogatás igénybevételének módját és feltételeit a nagycsaládosok személygépkocsi‑szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet határozza meg.
Finanszírozási ajánlatunk 2020. május 15-től visszavonásig érvényes, magánszemélyek részére, a hivatkozott Korm. rendeletbe foglalt feltételek szerint. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota
Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású (referencia kamatláb 1 hónapos BUBOR), zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő
alatti fenntartása esetén érvényes. Referencia THM: 4,9% (3 millió Ft finanszírozott összeg és 60 hónap futamidő esetén). A THM az alábbi esetek szerint változik: Tényleges ügyfél saját erő
(állami támogatás nélkül) a bruttó vételár százalékában - 10%–20% között 5,9%; 20%–30% között 4,9%; 30% felett 3,9%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM
nem tartalmazza. A támogatás folyósításáért a Toyota Pénzügyi Zrt. nem vállal felelősséget. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt.
a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye elérhetőek a toyotahitel.hu oldalon.
A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel a Toyota Márkakereskedését.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. Akiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin
látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central
Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

