
839 000 Kč

bez DPH
Nejnižší std. cena za 30 dní: 
819 000 Kč

5 roků

Nebo 1 000 000 km
Prodloužená záruka v ceně vozu 
TOYOTA EXTRACARE PLUS

Již od

MODELOVÝ ROK 2022

 TOYOTA 
PROACE 
 VERSO

VŠESTRANNOST

Dvě délky karoserie a až 9 sedadel
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SEZNAMTE SE S CENAMI (KČ BEZ DPH)
Rok výroby: 2023, Modelové provedení: 2022 Platnost ceníku od 1. 5. 2023

L1
Kombi 

9 sedadel (volitelně 8)
Shuttle 

8 sedadel (volitelně 9)
Family 

8 sedadel
VIP 

6 sedadel (volitelně 7)

2.0 D‑4D 140 6st. man. převodovka
839 000

Nejnižší std. cena 
za 30 dní: 819 000

930 000
Nejnižší std. cena 
za 30 dní: 910 000

1 037 000
Nejnižší std. cena 

za 30 dní: 1 017 000
–

2.0 D‑4D 180 8st. aut. převodovka –
1 000 000

Nejnižší std. cena 
za 30 dní: 980 000

1 107 000
Nejnižší std. cena 

za 30 dní: 1 087 000

1 278 000
Nejnižší std. cena 

za 30 dní: 1 258 000

L2
Kombi 

9 sedadel (volitelně 8)
Shuttle 

8 sedadel (volitelně 9)
Family 

8 sedadel
VIP 

6 sedadel (volitelně 7)

2.0 D‑4D 140 6st. man. převodovka
868 000

Nejnižší std. cena 
za 30 dní: 848 000

957 000
Nejnižší std. cena 
za 30 dní: 937 000

1 067 000
Nejnižší std. cena 

za 30 dní: 1 047 000
–

2.0 D‑4D 180 8st. aut. převodovka –
1 027 000

Nejnižší std. cena 
za 30 dní: 1 007 000

1 137 000
Nejnižší std. cena 
za 30 dní: 1 117 000

1 301 000
Nejnižší std. cena 

za 30 dní: 1 281 000

Prodloužená záruka Toyota Extracare Plus 5 roků / 1 000 000 km
Silniční asistenční služby 5 roků / bez omezení ujetých kilometrů
1. Záruka kryje mechanické nebo elektronické závady továrních součástek na vozidle;
2. Záruční oprava komponent vozidla krytých zárukou bez jakékoli finanční spoluúčasti zákazníka – hrazeno 100 % nákladů na servisní práci 

a použité díly;
3. Opravy při použití pouze originálních dílů Toyota v autorizovaných servisech Toyota;
4. Přenositelnost prodloužené záruky na nového majitele při prodeji vozidla;
5. Vyšší zůstatková hodnota ojetého vozidla, pokud je vozidlo stále v záruce;
6. Nonstop silniční asistenční služby Toyota Eurocare po celé Evropě.

Záruka Toyota Extracare je poskytována na všechna vozidla PROACE a PROACE Verso uvedená na trh od 1. 12. 2017 výhradním distributorem 
Toyota Central Europe prostřednictvím autorizované prodejní sítě Toyota v České republice.

JEDINEČNÁ NABÍDKA PRO ČESKÝ TRH

OBJEVTE VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU

NÍZKÁ MĚSÍČNÍ 
SPLÁTKA

VÝDAJE POD 
KONTROLOU

PRAVIDELNÁ 
VÝMĚNA VOZU

SNADNÉ 
VYŘÍZENÍ

Můžete si dovolit vůz vyšší 
třídy nebo třeba druhý vůz 
pro vaši společnost.

Díky jasně stanovené 
a neměnné měsíční splátce 
můžete ušetřené prostředky 
investovat do věcí, 
které máte rádi, nebo třeba 
do rozvoje své společnosti.

Po skončení pronájmu 
můžete vůz vyměnit 
za další, nový vůz.

Všechny formality vyřídíte 
rychle na jednom místě bez 
dalších zprostředkovatelů 
a o váš vůz se budeme 
starat 24 hodin denně.

JAK TO FUNGUJE?

KOMFORT Z POUŽÍVÁNÍ VOZU 
BEZ NUTNOSTI NÁKUPU

PODMÍNKY SMLOUVY PŘIZPŮSOBÍTE 
SVÝM POTŘEBÁM

NÍZKÉ NÁKLADY  
NA PROVOZ VOZU

01 VYBERTE SIVYBERTE SI 02 POUŽÍVÁNÍPOUŽÍVÁNÍ 03 VÝMĚNAVÝMĚNA

Na začátku si vyberete svůj vůz a určíte 
dobu trvání smlouvy a počet kilometrů.

V měsíční splátce jsou obsaženy všechny 
služby spojené s provozem vozidla včetně 
servisu a pneuservisu.

Na konci platnosti smlouvy můžete 
auto vyměnit za nové, prodloužit jeho 
financování nebo ho odkoupit.

* Vzorová kalkulace modelu Proace Verso 2.0 D‑4D 140 6st. man. převodovka Kombi L1– leasingová splátka KINTO ONE pro leasingovou smlouvu uzavřenou na 60 měsíců s akontací 0 % ceny 
vozu a limitem najetých kilometrů 50 000 km během doby trvání smlouvy. Informace se vztahují na vozy vyrobené v roce 2023 a skladové vozy. Uvedené ceny byly zaokrouhleny na stovky Kč. 
Podrobnosti o leasingu KINTO ONE a konkrétní podmínky financování jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Toyota a Lexus. Tento materiál nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy 
ve smyslu občanského zákoníku a má pouze informativní charakter. Financující stranou je společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, se sídlem Praha 5 – Stodůlky, 
Bavorská 2662/1, PSČ 15500.

měsíčně 13 300 Kč bez DPH/měsíčně*
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Cena neobsahuje slevy. Další podrobnosti vám sdělí prodejce.

Máte zájem o tuto verzi? 
Obraťte se prosím na svého prodejce.

Pokud hledáte něco jiného, seznamte se s dalšími verzemi a vyberte 
si takové PROACE Verso, které vám bude dokonale vyhovovat.

Bezpečnost

K dispozici jsou všechny nejlepší technologie, 
které Toyota nabízí. Kromě systémů aktivní bezpečnosti, 
jako je například Předkolizní bezpečnostní systém (PCS), 
Rozpoznávání dopravních značek (RSA) nebo Systém 
opuštění jízdního pruhu (LDA), PROACE Verso 
nabízí i spoustu dalších funkcí, jako jsou např. 
Adaptivní tempomat (ACC) nebo Automatická 
dálková světla (AHB).

Všestrannost

Toyota PROACE Verso dává cestování nový rozměr. 
Díky snadné a rychlé změně nastavení od 6 do 9 sedadel 
existuje řada variant uspořádání interiéru, 
což poskytuje značné pohodlí a komfort, jak během 
víkendových výletů, tak při práci. Dokonalá mobilita 
a prestiž z vozu dělají ideálního partnera pro podnikání, 
který vám pomůže realizovat každý nápad.

PROACE Verso ve dvou variantách

Každá z variant PROACE Verso nabízí přesně tolik místa 
pro spolujezdce a na zavazadla, kolik potřebujete. 
Zvolte si délku karoserie, která splní vaše očekávání.

CENA BEZ DPH:

1 097 000 Kč

Nejnižší std. cena za 30 dní: 1 077 000 Kč

VERZE 
FAMILY
s paketem Comfort NAVI
2.0 D‑4D (140 k) 6st. man. převodovka
L1

PROHLÉDNĚTE SI NEJOBLÍBENĚJŠÍ VARIANTU
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POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY

KOMBI
 – Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
 – Přerušení dodávky paliva v případě nehody
 – Airbagy přední (řidič + spolujezdec) (ve verzi Kombi 
a Shuttle určeny k ochraně 2 spolujezdců – lavice vpředu)
 – Boční airbagy chránící hlavu a hrudník (1. řada)
 – Halogenové přední světlomety
 – Kontrola stability vozidla (ESC)
 – ABS, VSC a BA
 – Tempomat s omezovačem rychlosti
 – Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
 – Stěrače
 – Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)
 – Podlaha v kabině vpředu a vzadu plast
 – Vnější boční ochranné lišty nelakované
 – Plastové prahové lišty (1. řada a 2. řada)
 – Boční panely z překližky v 1. a 2. řadě, 
po pravé a levé straně (do výšky oken)
 – Odkládací schránka uzavřená, osvětlená
 – Stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a 3. řadě
 – Nárazníky přední a zadní – černé nelakované
 – Pneumatiky 215/65 R16C
 – 2. řada oken – posuvná, 3. řada oken fixní
 – Čtecí lampičky pro 2. i 3. řadu
 – 2. a 3. řada oken – zatmavené, propustnost světla 70 %
 – Horní odkládací schránka před spolujezdcem – otevřená
 – Odkládací schránky v předních dveřích
 – Rezervní kolo plnohodnotné
 – 16" ocelová kola + středové kryty
 – Vnitřní zpětné zrcátko
 – Vnější zpětná zrcátka v černé barvě, nelakovaná
 – Uretanový volant s ovládáním pod volantem

 – Vnější kliky dveří v černé barvě, nelakované
 – 12 V zásuvka na palubní desce a v zadní části vozidla
 – LCD displej palubních přístrojů s textovými informacemi
 – Elektrická přední okna
 – Centrální zamykání
 – Systém Start & Stop
 – Látkové čalounění tmavě šedé barvy
 – Posuvné dveře vpravo, prosklené a manuálně ovládané
 – Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° 
a s vyhřívanými zadními okny a stěrači
 – Paket sedadel KOMBI 9 míst: 1. řada: přední sedadlo 
řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné 
a se sklopným opěradlem, dvojité sedadlo spolujezdce 
s úložným prostorem pod sedákem (ve verzi s dvojitými 
bočními dveřmi je sedadlo řidiče vybaveno regulací 
bederní opěrky), 2. řada: třímístná lavice dělená 
v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná 
do podlahových úchytů, s úchyty ISOFIX, 
3. řada: třímístná lavice nedělená instalovaná 
do podlahových úchytů 
 – Klimatizace manuální v přední části vozu
 – Zesílená elektroinstalace (zesílený akumulátor, 
alternátor a startér)
 – 2× klíč: 1× pevný klíč + 1× sklápěcí s dálkovým ovládáním
 – Elektrická přední okna se sekvenčním ovládáním
 – Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
 – Rádio AM/FM s integrovaným displejem 
(Bluetooth®, USB, DAB) + 4 reproduktory, 
ovládání pod volantem
 – Příprava na tažné zařízení (kabeláž)

SHUTTLE
(Navíc ke stupni výbavy Kombi)

 – Přední mlhové světlomety
 – Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
 – Senzor deště (automatická aktivace stěračů)
 – Senzor šera (automatická aktivace světel)
 – Vnější boční ochranné lišty lakované černé
 – Osvětlení zavazadlového prostoru po levé straně
 – Nárazníky přední a zadní lakované v barvě karoserie (L1) / 
zadní částečně lakovaný v barvě karoserie (L2)
 – 2. a 3. řada oken – zatmavené, propustnost světla 30 %
 – 16" ocelová kola + celoplošné kryty
 – 17" ocelové disky kol + celoplošné kryty – standard pro 
motor 2.0 D4D 180 (nelze použít sněhové řetězy)
 – Vnější zpětná zrcátka černá lakovaná
 – Horní odkládací schránka před spolujezdcem – uzavřená, 
osvětlená a chlazená (pro formát A4)
 – Vnější kliky dveří v barvě karoserie
 – Uretanový volant s ovládáním pod volantem
 – Krátká anténa

 – 12 V zásuvka na palubní desce / v odkládací 
schránce / v zadní části vozidla (2. a 3. řada, 
zavazadlový prostor)
 – Čelní sklo akustické (pohlcující hluk)
 – 4 basové a 4 výškové reproduktory (100 W)
 – Látkové čalounění tmavě šedé barvy
 – Paket sedadel BUSINESS 8: přední sedadlo řidiče 
s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a s regulací 
bederní opěrky, jednoduché sedadlo spolujezdce 
s loketní opěrkou a se sklopným opěradlem, 2. a 3. řada: 
třímístná zvedací a sklopná lavice dělená v poměru 
2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná do podlahových 
úchytů, s úchyty ISOFIX
 – Pevný kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel
 – Posuvné boční dveře vpravo a vlevo, manuálně ovládané
 – Zadní parkovací senzory
 – Vnějši zpětná zrcátka – elektricky ovládaná, 
sklopná a vyhřívaná
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POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY

FAMILY
(Navíc ke stupni výbavy Shuttle)

 – Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou 
a přídavným zrcátkem pro sledování dětí
 – Podlaha v kabině vpředu a vzadu textilu
 – Vnější boční ochranné lišty lakované černé
 – „Letecké” stolky na zadní straně sedadel 1. řady
 – Pneumatiky 225/55 R17 XL VP (nelze použít 
sněhové řetězy)
 – Horní odkládací schránka před spolujezdcem – uzavřená, 
osvětlená a chlazená (pro formát A4)
 – 17" ocelová kola + celoplošné kryty (nelze použít 
sněhové řetězy)
 – Sluneční clony v 2. řadě sedadel
 – Klimatizace automatická dvouzónová
 – Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem
 – Multifunkční střecha
 – Čelní sklo akustické (pohlcující hluk) a atermické

 – Látkové čalounění Toyota – černé barvy s hnědými prvky
 – Uretanový volant
 – Paket sedadel FAMILY 8 míst: 2. i 3. řada: třímístná 
zvedací a sklopná lavice, dělená v poměru 2/3 (vlevo) 
a 1/3 (vpravo), instalovaná v kolejnicích, úchyty ISOFIX, 
opěradla sedadel nastavitelná a sklopná – jednotlivě
 – Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhřívaným 
zadním oknem a stěračem
 – Elektrochromatické zpětné zrcátko
 – Zásuvky 12 V: na palubní desce, schránce spolujezdce, 
ve 2. a 3. řadě
 – Adaptivní přední světlomety
 – Vyhřívání předních sedadel (3 stupně)
 – Multimediální systém Toyota PRO‑Touch: barevná 7" 
dotyková obrazovka, DAB, podpora Apple CarPlay*, 
Bluetooth®, USB

VIP
(Navíc ke stupni výbavy Family)

 – Xenonové přední světlomety + LED světla 
denního svícení
 – Plastové prahové lišty s osvětlením LED (2. řada)
 – LED stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a 3. řadě
 – 2. a 3. řada oken – zatmavené (fixní), 
propustnost světla 10 %
 – 17" kola z lehkých slitin (nelze použít sněhové řetězy)
 – Vnější kliky dveří – v barvě karoserie 
s chromovanými prvky
 – Topení Webasto neprogramovatelné (funguje pouze 
při spuštěném motoru)
 – Barevný LCD displej palubních přístrojů
 – Multifunkční střecha s ambientním LED osvětlením
 – Multifunkční posuvný stolek v kolejnici v zadní 
části vozidla
 – Multimediální systém Toyota PRO‑Touch + NAVI: 
barevná 7" dotyková obrazovka, podpora Apple CarPlay*, 
Bluetooth®, USB, DAB
 – Kožené čalounění černé barvy
 – Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce 
s funkcí masáže
 – Paket HiFi: zesilovač pod předním sedadlem spolujezdce, 
2 hloubkové a 2 výškové reproduktory + reproduktor 
ve střední části palubní desky, dva reproduktory v druhé 
řadě ve dveřích

 – Systém bezdotykového otevírání pravých a levých 
bočních dveří s elektrickým pohonem, elektrický dětský 
zámek bočních a pátých dveří
 – Paket Smart Entry: systém Smart Entry, 2× klíč 
s dálkovým ovládáním, vnější kliky v barvě karoserie 
s chromovaným detailem
 – Automatická klimatizace v přední části vozu, 
přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem 
a osvětlením
 – Zásuvka 230 V
 – Paket sedadel VIP 6 míst (kožené čalounění): 2. i 3. řada: 
dvě jednotlivá kapitánská sedadla VIP instalovaná 
v kolejnicích, otočná (pouze v 2. řadě)
 – Přední a zadní parkovací senzory
 – Zadní parkovací kamera s výhledem 180°
 – Asistent pro jízdu v pruzích (LDA)
 – Systém rozpoznávání dopravních značek s funkcí 
přizpůsobení rychlosti (RSA)
 – Automatická dálková světla (AHB)
 – Sledování únavy řidiče (DAA)
 – Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s funkcí 
rozpoznávání chodců (PD)
 – Adaptivní tempomat (ACC) bez brzdné funkce
 – Upozornění na možnost kolize (FCW)
 – Elektronicky ovládaná parkovací brzda
 – Uretanový volant

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. 
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KOLA A ČALOUNĚNÍ

VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

EPR – Bílá – ledová
standardní lak bez příplatku

KTV Černá – Sicílie
metalický lak 15 000 Kč

KCA Stříbrná – atomická
metalický lak 15 000 Kč

EVL Šedá – tmavá
metalický lak 15 000 Kč

Čalounění sedadel Toyota v kombinaci černé 
a hnědé barvy – textilie
Pro výbavu Family

Čalounění sedadel tmavě šedé – textilie
Pro výbavu Kombi a Shuttle

Čalounění sedadel černé kožené
Pro výbavu VIP, paket Executive

16"/17" Ocelové disky kol
Pro výbavu Shuttle (16") a Family (17")

16" Ocelové disky kol 
se středovými kryty
Pro výbavu Kombi

17" Kola z lehkých slitin
Pro výbavu VIP, volitelná výbava 
pro verze Shuttle a Family
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PŘIDEJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

Pakety Kombi Shuttle Family VIP
Paket Professional:

 – přední mlhové světlomety
 – manuální klimatizace v přední části vozu
 – přídavná klimatizace vzadu se stropním 
rozvodem a osvětlením

 – vyhřívání předních sedadel (3 stupně)
 – multifunkční střecha
 – stropní světla: ve 2. a 3. řadě doplňkové 
čtecí lampičky

35 000 Kč – – –

Paket Cool:
 – manuální klimatizace v přední části vozu
 – přídavná klimatizace vzadu se stropním 
rozvodem a osvětlením
 – multifunkční střecha
 – fixní okna (ve 2. a 3. řadě)
 – zatmavená okna v zadní části vozu
 – stropní světla: ve 2. a 3. řadě doplňkové 
čtecí lampičky
 – systém Smart Entry
 – vyhřívání předních sedadel (3 stupně)

 – vnější kliky v barvě karoserie 
s chromovaným detailem 
 – 2× klíč s dálkovým ovládáním
 – multimediální systém Toyota PRO‑Touch
 – barevná 7" dotyková obrazovka
 – podpora Apple CarPlay*
 – Bluetooth®
 – USB
 – DAB 

– 40 000 Kč¹ – –

Paket Business:
 – automatická klimatizace v přední části vozu
 – přídavná klimatizace vzadu se stropním 
rozvodem a osvětlením
 – multifunkční střecha
 – fixní okna (ve 2. a 3. řadě)
 – zatmavená okna v zadní části vozu
 – stropní světla: ve 2. a 3. řadě doplňkové 
čtecí lampičky
 – systém Smart Entry
 – 2× klíč s dálkovým ovládáním
 – vnější kliky v barvě karoserie 
s chromovaným detailem
 – multimediální systém 
Toyota PRO‑Touch+ NAVI

 – barevná 7" dotyková obrazovka
 – podpora Apple CarPlay*
 – Bluetooth®
 – USB
 – DAB
 – parkovací senzory vpředu a vzadu 
(se systémem sledování slepého úhlu BSD)
 – vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná 
vyhřívaná sklopná
 – vyhřívaní sedadel vpředu (3 stupně)
 – sluneční clony ve 2. řadě

– 60 000 Kč – –

Paket Premium:
 – 17" kola z lehkých slitin
 – boční airbagy v 2. a 3. řadě

 – xenonové přední světlomety + LED světla 
denního svícení

– 30 000 Kč² – –

Paket Comfort NAVI:
 – 17" kola z lehkých slitin
 – xenonové přední světlomety + LED světla 
denního svícení
 – parkovací senzory vpředu a vzadu 
(se systémem sledování slepého úhlu BSD) 
 – systém Smart Entry

 – 2× klíč s dálkovým ovládáním
 – vnější kliky v barvě karoserie 
s chromovaným detailem

 – Multimediální systém Toyota Pro‑Touch +NAVI 
– – 60 000 Kč –

Paket Safety:
 – asistent pro jízdu v pruzích (LDA)
 – systém rozpoznávání dopravních značek 
s funkcí přizpůsobení rychlosti (RSA)
 – automatická dálková světla (AHB)
 – akustické a atermické čelní sklo
 – předkolizní bezpečnostní systém (PCS) 
s funkcí rozpoznávání chodců (PD)

 – sledování únavy řidiče (DAA)
 – barevný LCD displej palubních přístrojů
 – adaptivní tempomat (ACC)
 – upozornění na možnost kolize (FCW)
 – vnitřní zpětné zpětné zrcátko 
s automatickou clonou 

– – –

Paket Executive:
 – perforované kožené čalounění
 – elektricky nastavitelná sedadla 
řidiče a spolujezdce s masážní funkcí 
v bederní oblasti (podélné nastavení, 
nastavení sklonu opěradla, výška sedáku 
a nastavení bederní opěrky)
 – paket HiFi: zesilovač pod předním 
sedadlem spolujezdce, 2 hloubkové 
a 2 výškové reproduktory + reproduktor 
ve střední části palubní desky, 
dva reproduktory v druhé řadě ve dveřích
 – elektrická parkovací brzda

 – lavice ve druhé a třetí řadě – vyjímatelná, 
posuvná po kolejnicích, dělená v poměru 
2/3–1/3, s opěradlem sklopným k sedáku
 – zásuvka 230 V pod sedadlem spolujezdce
 – systém bezdotykového otevírání 
pravých a levých bočních dveří 
s elektrickým pohonem
 – elektrický dětský zámek bočních 
a pátých dveří
 – Skyview – panoramatická střecha 
(nelze instalovat střešní příčníky)

– – 63 000 Kč³ –

¹ Nelze kombinovat s pakety Business a Premium.   ² Jen v kombinaci s paketem Business.
³ Jen v kombinaci s paketem Comfort NAVI a Safety. Momentálně nedostupné.
* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

 Standardně   – Není k dispozici
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MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM TOYOTA PRO‑TOUCH

Toyota PRO‑Touch
 – 7" dotyková obrazovka (český jazyk)
 – Rádio, externí vstupy USB, podpora MP3 / WMA, DAB
 – Bluetooth® 3.0 hands‑free
 – Podpora Apple CarPlay*

Toyota PRO‑Touch + NAVI navíc k Toyota PRO‑Touch:
 – Barevný LCD displej palubních přístrojů
 – Navigační systém s mapami střední 
a západní Evropy

 – 10letá podpora aktualizace dat 
(neobsahuje cenu práce)
 – Podpora Apple CarPlay*
 – DAB

VYBERTE SI DALŠÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH)

Karoserie Kombi Shuttle Family VIP
Posuvné boční dveře vpravo a vlevo, manuálně ovládané 10 000 Kč –
Pravé a levé boční dveře otevírací s elektrickým pohonem, elektrický dětský zámek 
bočních a pátých dveří – – –

Zadní dveře výklopné s vyhřívaným zadním oknem a stěračem – Bez příplatku – –
Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhřívaným zadním oknem a stěračem – –

Pohodlí Kombi Shuttle Family VIP
Doplňkové nezávislé topení Webasto: dálkové ovládání + programovatelná funkce 
na displeji rádia (teplovodní, s omezenou dobou vytápění) – – 26 000 Kč⁴ 26 000 Kč

Sluneční clony v 2. řadě – Business
Skyview – panoramatická střecha 
(nelze instalovat střešní příčníky) – – Executive 15 000 Kč

Funkčnost Kombi Shuttle Family VIP

Pevný kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel –

Paket sedadel 
VIP 7 míst 
(kožené 

čalounění)
Toyota Traction Select – 5 samostatných jízdních režimů (možnost přizpůsobení 
dle stavu vozovky), zvýšené užitečné zatížení, pneumatiky 215/60 R17 C Agilis 
(nelze použít sněhové řetězy), zvýšená světlá výška (20 mm)

– – 20 000 Kč⁴ 20 000 Kč⁵

Sedadla Kombi Shuttle Family VIP
Kožené čalounění černé barvy – – Executive

Pakety sedadel Kombi Shuttle Family VIP
Paket sedadel KOMBI 8: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné 
s regulací bederní opěrky, jednoduché sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou; 
2. řada: třímístná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná 
do podlahových úchytů, s úchyty ISOFIX; 3. řada: třímístná nedělená lavice

1 000 Kč – – –

Paket sedadel BUSINESS 9 míst: 1 řada: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, 
vyškově nastavitelné a se sklopným opěradlem, dvojité sedadlo spolujezdce s úložným 
prostorem pod sedákem: 2. a 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice dělená 
v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalována do podlahovych úchytů, s úchyty ISOFIX

– 1 000 Kč – –

Paket sedadel FAMILY 8 míst: 2. i 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice, 
dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo), instalovaná v kolejnicích, úchyty ISOFIX, 
opěradla sedadel nastavitelná a sklopná – jednotlivě

– – –

Paket sedadel VIP 7 míst (kožené čalounění): 2. řada: dvě jednotlivá 
kapitánská sedadla VIP instalovaná v kolejnicích, otočná; 3. řada: třímístná lavice 
instalovaná v kolejnicích, dělená v poměru – 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo)

– – – 27 000 Kč

 Standardně   – Není k dispozici   ⁴ Jen s paketem Comfort Navi   ⁵ Jen s paketem Skyview

Vana do zavazadlového prostoru 2 784 Kč
Ochranné lišty prahů – hliníkové (bez instalace) 2 308 Kč
Tažné zařízení pevné vč. 13pólové elektroinstalace (včetně tovární instalace) 14 900 Kč
Toyota ProTect Exteriér: 5letá ochrana laku karoserie pomocí křemíkové vrstvy (včetně tovární aplikace) 7 356 Kč 
Toyota ProTect Interiér: ochrana interiéru proti znečištění (včetně dealerské aplikace) 2 397 Kč
Toyota ProTect Litá kola: ochrana litých kol proti znečištění (včetně dealerské aplikace) 1 571 Kč

Paket Parking Base
Zadní parkovací senzory černé (4×) pro modely s černým nelakovaným nárazníkem  8 400 Kč  6 900 Kč
Paket Parking Lak
Zadní parkovací senzory lakované (4×) pro modely s lakovaným nárazníkem  9 300 Kč  7 500 Kč

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. 
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POROVNEJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

19
10

 m
m

 L1 4959 mm

 L2 5309 mm1920 mm 1920 mm

1630 mm 1618 mm

Rozměry L1 L2

Vnější rozměry (mm)

Celková délka 4959 5309

Převis přední 881 881

Převis zadní 803 1153

Rozvor 3275 3275

Celková šířka (bez vnějších zrcátek) 1920 1920

Celková šířka (s vnějšími zrcátky) 2204 2204

Rozchod kol – přední (mm) 1630 1630

Rozchod kol – zadní (mm) 1618 1618

Celková výška 1910 1910

Světlá výška 150 150

Průměr otáčení 12,4 12,4

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Maximální šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol 1228 1228

Maximální šířka nákladového prostoru 1618 1618

Maximální výška nákladového prostoru 1337 1339

Maximální délka nákladového prostoru se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce 3161 3511

Délka za první řadou sedadel 2413 2763

Objem zavazadlového prostoru (po horní hranu sedadel / po střechu) (l) 1600 / 2300 2000 / 3000

Minimální výška nákladové hrany 613 633

Objem nákladového prostoru (l)

Maximální počet sedadel (může se lišit dle konfigrace a výbavového stupně vozidla) 9 9

Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) 3968 4554

Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) 2381 2932

Víko zavazadlového prostoru (mm)

Maximální šířka 1212 1212

Minimální výška nákladové hrany 584 584

Maximální výška nákladové hrany 653 664

Výška zadních dveří nákladového prostoru 1181 1181

Rozměry víka otevřených bočních posuvných dveří (mm)

Maximální šířka 933 933

Maximální výška 1181 1181

Rozměry kabiny (mm)

Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel, ve výšce dolní hrany okna 1712 1712

Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel 1515 1515

Šířka ve výšce loktů ve druhé řadě sedadel 1586 1586

Šířka ve výšce loktů ve třetí řadě sedadel 1570 1570
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Spotřeba paliva a emise CO₂
2.0 D‑4D 140
6 M/T

2.0 D‑4D 180
8 A/T

L1 / L2 L1 / L2

Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 6,9–7,4 7,0–7,7

Kombinované emise CO₂ dle WLTP [g/km] 182–195 182–201

Emisní norma EURO 6.3 EURO 6.3

Objem palivové nádrže [l] 69 69

Objem nádrže aditiva AdBlue [l] 20,6 20,6

Palivo Motorová nafta Motorová nafta

Pohonné ústrojí

Typ motoru Přeplňovaný vznětový Přeplňovaný vznětový

Počet a uspořádání válců řadový čtyřválec řadový čtyřválec

Rozvodový mechanismus 16 ventilů DOHC 16 ventilů DOHC

Vstřikování paliva přímé vstřikování common rail přímé vstřikování common rail

Zdvihový objem [cm³] 1997 1997

Vrtání × zdvih [mm × mm] 85,0 × 88,0 85,0 × 88,0

Kompresní poměr 16,7:1 16,7:1

Maximální výkon [kW (k)/ot. min‑1] 106 (144)/3750 130 (177)/3750

Maximální točivý moment [Nm/ot. min‑1] 340 / 2500 400 / 2000

Výkon

Maximální rychlost [km/h] 185 185⁶

0–100 km/h [s] bude upřesněno 8,8

Zavěšení kol

Zavěšení kol vpředu pseudo MacPherson pseudo MacPherson

Zavěšení kol vzadu trojúhelníková vlečná ramena trojúhelníková vlečná ramena

Brzdy

Přední brzdy kotoučové ventilované kotoučové ventilované

Zadní brzdy kotoučové ventilované kotoučové ventilované

Hmotnosti L1 / L2 L1 / L2

Provozní hmotnost vozidla [kg]* 1705 / 1748 1730 / 1780

Užitečná hmotnost [kg]** 1110 / 1117 900 / 1000

Největší technicky přípustná hmotnost [kg]** 2710 / 2760 2750 / 2800

Celková hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] 750 750

Celková hmotnost brzděného přívěsu [kg] 1900 1900

Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg]** 4610 / 4660 4650 / 4700

Maximální zatížení přední nápravy [kg] 1500 1500

Maximální zatížení zadní nápravy [kg] 1500 1500

A/T = Automatická převodovka
M/T = Manuální převodovka
* Data podléhají schválení odpovídající homologaci.
** Celkové hmotnosti mohou být odlišné od těch uvedených v ceníku, v závislosti na vybrané verzi a příplatkové výbavě.
⁶ Pro vozy vybavené systémem Toyota Traction Select je maximální rychlost omezena na 170 km/h.



DOMLUVTE 
SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
 A OBJEV TE DALŠÍ DŮVODY, 
 PROČ SI V YBRAT TOYOTU PROACE VERSO.

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA A ASISTENČNÍ SLUŽBY NA NOVÉ VOZIDLO
Toyota vám poskytuje rozsáhlou základní záruku za jakost a k tomu záruku prodlouženou, které pokrývají veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Standardní záruka 
trvá 3 roky, nebo do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou korozi 
a vadu laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie 6 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Prodloužená záruka na vybrané mechanické, elektrické, elektronické, 
hydraulické / pneumatické části a komponenty trvá 2 roky po skončení standardní záruky, nebo do ujetí 1 000 000 kilometrů, podle toho, co nastane dříve. V případě výskytu vady v době 
záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou 
poskytovány po dobu 5 roků bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

DALŠÍ INFORMACE A PRÁVNÍ POZNÁMKY
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje 
o spotřebě a emisích CO₂ naleznete na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/emise. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, 
kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další 
faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet 
přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂. Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství 
naleznete na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/pneumatiky.

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 5. 2023 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny bez DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu 
na právnickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato 
prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo 
kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

Váš autorizovaný prodejce Toyota


