TOYOTA
PROACE
MODELOVÝ ROK 2022

JIŽ ZA

840 000
bez DPH

Kč
VŠESTRANNOST
Tři pohonné jednotky
a dvě délky karoserie

5

roků

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

ZJISTĚTE, CO OBSAHUJÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ VÝBAVY
TOYOTY PROACE
ACTIVE
Vybrané prvky standardní výbavy
– Klimatizace manuální
– Multimediální systém Toyota PRO‑Touch
+ NAVI
– Bluetooth®, USB
– Boční a hlavové airbagy pro řidiče
a spolujezdce
– Vyhřívaná přední sedadla
s třístupňovým rozsahem nastavení
(možnost dostupná pro dvojsedadlo
spolujezdce / samostatné sedadlo
spolujezdce)
– Barevná dotyková 7" obrazovka

– Vnější zpětná zrcátka –
elektricky ovládaná, vyhřívaná
– Elektricky ovládaná přední okna / s funkcí
stahování oken jedním dotykem
na straně řidiče
– Senzor šera
– Senzor deště
– 16" Ocelová kola s celoplošnými kryty
– Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
s loketní a bederní opěrkou

CENA OD

840 000

Kč

Dostupné pakety:
Paket sedadel Active 2

COMFORT
Vybrané prvky standardní výbavy
(navíc ke stupni výbavy Active)
– Klimatizace automatická dvouzónová
– Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)
– Uretanový volant
– Přední i zadní nárazník v barvě karoserie
(ve verzi L2 zadní nárazník uprostřed
nelakovaný)
– Přídavné nezávislé topení Webasto
(dálkově ovládané, programovatelné
na displeji rádia, teplovodní)
– Kliky dveří v barvě karoserie
– Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

– Boční ochranné lišty lakované
– Systém „Smart Entry & Start”
– 2 dálkové ovladače
– Vnější kliky v barvě karoserie
s chromovaným akcentem
– 17" hliníkové disky (s pneumatikami
215/60 R17 C Agilis),
– Přední xenonové světlomety + přední
světla pro denní svícení typu LED

CENA OD

1 021 000

Kč

Dostupné pakety:
Paket sedadel Active 2

CREWCAB
Vybrané prvky standardní výbavy
– Klimatizace manuální
– Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
s loketní a bederní opěrkou

Dostupné pakety:
Paket sedadel CrewCab 5

CENA OD

890 000

Kč
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PROHLÉDNĚTE SI NEJOBLÍBENĚJŠÍ VARIANTU

VERZE ACTIVE L2 EXTRA
2.0 D‑4D 140 k 6 M/T diesel

Solidní partner pro vaše podnikání
CENA BEZ DPH:

Díky dokonalé nosnosti (až 1 400 kg),
objemu nákladového prostoru až 6 600 l,
tažné síle až 2,5 t a systému Smart Cargo je váš
PROACE Active L2 připravený sehrát ve vaší
firmě jakoukoli roli.

900 000

PROACE ve dvou variantách

Cena neobsahuje slevy.
Další podrobnosti vám sdělí prodejce.

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

Kč

Máte zájem o tuto verzi? Obraťte se prosím na svého prodejce.
Pokud hledáte něco jiného, seznamte se s dalšími verzemi a vyberte si takový
PROACE, který vám bude dokonale vyhovovat.
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CENY (KČ BEZ DPH)
Modelové provedení: 2022

Platnost ceníku od 2. 1. 2023

L1

Active

Užitečné zatížení¹

Comfort

CrewCab

1.5 D‑4D 120 6st. man. převodovka

Standard

840 000 Kč

–

–

2.0 D‑4D 140 6st. man. převodovka

Extra

875 000 Kč

1 021 000 Kč

890 000 Kč

2.0 D‑4D 180 8st. aut. převodovka

Extra

940 000 Kč

1 086 000 Kč

–

Active

Comfort

CrewCab

L2

Užitečné zatížení

2.0 D‑4D 140 6st. man. převodovka

Extra

900 000 Kč

1 046 000 Kč

915 000 Kč

2.0 D‑4D 180 8st. aut. převodovka

Extra

965 000 Kč

1 111 000 Kč

–

¹ Hodnoty podléhají finální homologaci. Užitečná hmotnost je závislá na výbavě vozidla.

OBJEVTE VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU

KOMFORT Z POUŽÍVÁNÍ VOZU
BEZ NUTNOSTI NÁKUPU

PODMÍNKY SMLOUVY PŘIZPŮSOBÍTE
SVÝM POTŘEBÁM

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

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

NÍZKÉ NÁKLADY
NA PROVOZ VOZU

PRAVIDELNÁ
VÝMĚNA VOZU
Po skončení pronájmu
můžete vůz vyměnit
za další, nový vůz.

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

JAK TO FUNGUJE?
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VYBERTE SI

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

16 000

POUŽÍVÁNÍ

V měsíční splátce jsou obsaženy všechny
služby spojené s provozem vozidla.
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VÝMĚNA

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

Kč bez DPH/měsíčně*

JEDINEČNÁ NABÍDKA PRO ČESKÝ TRH
Prodloužená záruka Toyota Extracare Plus
Silniční asistenční služby

5 roků / 1 000 000 km
5 roků / 1 000 000 km

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.
* Vzorová kalkulace modelu Proace 2.0 D‑4D 140 6st. man. převodovka L1 4D Active Extra – leasingová splátka KINTO ONE pro leasingovou smlouvu uzavřenou na 36 měsíců s akontací
0 % ceny vozu a limitem najetých kilometrů 60 000 km během doby trvání smlouvy. Informace se vztahují na vozy vyrobené v roce 2022. 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.
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VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

EPR Bílá – ledová

KTV Černá – Sicílie²

KCA Stříbrná – atomická²

EVL Šedá – tmavá²

² Metalický lak karoserie, 15 000 Kč.

KOLA A ČALOUNĚNÍ

16" Ocelové disky kol s celoplošnými kryty
Pro výbavu Active a CrewCab

17" Hliníkové disky kol
Pro výbavu Comfort

Textilní šedé
Pro výbavu Active, Comfort a CrewCab

5

VYBERTE SI DALŠÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
Dodatečná výbava dostupná pro verze

Active

Comfort

CrewCab

Boční posuvné dveře na pravé a levé straně

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

Paket sedadel ACTIVE 2 místa
Čalounění sedadel tmavě šedé – syntetická kůže a textilie
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou
Samostatné sedadlo spolujezdce (bez Smart Cargo) s loketní opěrkou

4 000 Kč

4 000 Kč

–

–

–

4 000 Kč

14 900 Kč

14 900 Kč

14 900 Kč

Paket sedadel CrewCab 5
Čalounění sedadel tmavě šedé – textilie
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou
Tažné zařízení pevné vč. 13pólové elektroinstalace (včetně tovární instalace)
Toyota ProTect Exteriér: 5letá ochrana laku karoserie pomocí křemíkové vrstvy (včetně tovární aplikace)

7 356 Kč

7 356 Kč

7 356 Kč

Toyota ProTect Interiér: ochrana interiéru proti znečištění (včetně dealerské aplikace)

2 397 Kč

2 397 Kč

2 397 Kč

Toyota ProTect Litá kola: ochrana litých kol proti znečištění (včetně dealerské aplikace)

1 571 Kč

1 571 Kč

1 571 Kč

Pakety příslušenství dostupné pro verze

Active

Comfort

CrewCab

Paket Transport: Přírubové tažné zařízení včetně 13pólové propojovací elektroinstalace (včetně dealerské instalace)

18 000 Kč
15 500 Kč

18 000 Kč
15 500 Kč

18 000 Kč
15 500 Kč

Paket Parking Base: Zadní parkovací senzory černé (4×) pro modely s černým nelakovaným nárazníkem
(včetně dealerské instalace)

8 400 Kč
6 900 Kč

8 400 Kč
6 900 Kč

8 400 Kč
6 900 Kč

Paket Parking lak: Zadní parkovací senzory lakované (4×) pro modely s lakovaným nárazníkem
(včetně dealerské instalace)

9 300 Kč
7 500 Kč

9 300 Kč
7 500 Kč

9 300 Kč
7 500 Kč

Paket podlaha 9 mm: Kryty podběhů a dřevěná podlaha (včetně dealerské instalace)

18 000 Kč
15 500 Kč

18 000 Kč
15 500 Kč

18 000 Kč
15 500 Kč

OBJEVTE, PROČ JE PRÁVĚ TOYOTA PROACE SKVĚLOU VOLBOU

6

let

Na každou novou Toyotu
je poskytována 6letá
záruka na ochranu proti
prorezavění karoserie

6,2

l/100 km

Kombinovaná spotřeba
paliva Toyoty PROACE
od 6,2 l / 100 km

SPOLEHLIVOST
Toyota obsazuje
nejvyšší příčky v mnoha
žebříčcích spolehlivosti
po celém světě

2

délky

Výběr ze dvou variant
karosérií: L1 a L2

BEZPEČNOST
Více jistoty za volantem
díky systémům
aktivní bezpečnosti
Toyota Safety Sense

VYUŽIJTE VÝHODNOU NABÍDKU ZIMNÍCH KOL A PNEUMATIK

Obrázek je ilustrační.

Další příslušenství naleznete na stránkách
www.toyota.cz nebo se obraťte
na svého prodejce.
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POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY
Standardně   – Není k dispozici

Pohodlí

Active

16" Ocelové disky kol s celoplošnými kryty kol
17" Hliníkové disky kol

Comfort

CrewCab

–
–

–

Čelní okno vrstvené, akustické
Centrální zamykání
Klimatizace manuální
Klimatizace automatická

–
–

–

Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná, vyhřívaná
Elektricky ovládaná přední okna / s funkcí stahování oken jedním dotykem na straně řidiče

/

/

/

Active

Comfort

CrewCab

Senzor šera
Senzor deště
Vyhřívaná přední sedadla s třístupňovým rozsahem nastavení
(možnost dostupná pro dvojsedadlo spolujezdce / samostatné sedadlo spolujezdce)

Pohodlí a funkčnost
Přídavné nezávislé topení Webasto (dálkově ovládané, programovatelné na displeji rádia, teplovodní)

–

–

Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
Přerušení dodávky paliva v případě nehody
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce (určený k ochraně 2 spolujezdců)
Airbagy chránící hlavu a hrudník
Halogenové přední světlomety
Xenonové přední světlomety + LED světla denního svícení

–
–

–

–

–

ABS, VSC a BA
Světla denního svícení
Tempomat s omezovačem rychlosti
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Přední stěrače
Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)

Design exteriéru

Active

Comfort

CrewCab

Vnější boční ochranné lišty, plastové, nelakované
Vnější boční ochranné lišty, plastové, lakované

–

–

LCD displej palubních přístrojů s textovými informacemi
12V zásuvka na palubní desce a v odkládací schránce / v zadní části vozidla v C‑sloupku po levé straně

/ /

/ /

–

–

/ /–

Stropní osvětlení kabiny
Centrální odkládací prostor na horní straně palubní desky – uzavřený
Plastovo‑gumová podlaha v kabině, plechová v nákladovém prostoru
Plastovo‑gumová podlaha v kabině a v 2. řadě, plechová v nákladovém prostoru
Odkládací prostor v předních dveřích
Uzamykatelná odkládací schránka na straně spolujezdce (podsvícená)
Vnější kliky dveří – černé (nelakované / v barvě karoserie)

/–

–/

/–

Vnější zpětná zrcátka – černé (nelakované / v barvě karoserie)

/–

–/

/–

Nárazníky přední a zadní – černé (nelakované / v barvě karoserie)

/–

–/

/–
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Pneumatiky a kola

Active

Comfort

CrewCab

Rezervní kolo plnohodnotné
16" Ocelové disky kol s celoplošnými kryty kol

–

17" Litá kola

–

Funkčnost

Active

–

Comfort

Sklápěcí klíč s dálkovým ovládáním (2×)

CrewCab
–

Dělicí plechová přepážka plná s oknem a bez zpětného zrcátka, pokud zadní dveře nejsou prosklené
Příprava na tažné zařízení (kabeláž)
Kotevní úchyty v podlaze (6× ve verzi L1, 8× ve verzi L2, 4× ve verzi CrewCab)
Ukazatel řazení
Zesílená elektroinstalace
Smart Cargo (otvor pro přepravu dlouhých předmětů, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
– pravé, odkládací prostor pod středním sedadlem spolujezdce, polohovací stolek pro administrativu)

Navigace a multimédia

–

Active

Comfort

CrewCab

Active

Comfort

CrewCab

Multimediální systém Toyota PRO‑Touch + NAVI, barevný 7" displej, satelitní navigace
Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™

Sedadla
Paket sedadel ACTIVE
Čalounění sedadel šedé – textilie

–

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
Sedadlo spolujezdce (dvoumístná lavice)
Paket sedadel ACTIVE 2 místa
Čalounění sedadel šedé – textilie
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou

4 000 Kč

4 000 Kč

–

–

–

–

–

4 000 Kč

Active

Comfort

CrewCab

Samostatné sedadlo spolujezdce (bez Smart Cargo) s loketní opěrkou
Paket sedadel CrewCab
Čalounění sedadel šedé – textilie
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
Sedadlo spolujezdce (dvoumístná lavice)
2. řada: třímístná lavice pevná
Paket sedadel CrewCab 5
Čalounění sedadel šedí – textilie
Vyškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou

Dveře
Posuvné dveře na pravé straně (1×), plné, manuálně ovládané
Posuvné dveře na pravé straně (1×), prosklené, manuálně ovládané
Boční posuvné dveře na pravé a levé straně

–
–

–

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

Zadní dveře křídlové s otevíráním v úhlu 180°, plné

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

Spotřeba paliva

1.5 D‑4D
120 k
6st. man. převodovka
Start&Stop
diesel

2.0 D‑4D
140 k
6st. man. převodovka
Start&Stop
diesel

2.0 D‑4D
180 k
8st. aut. převodovka
Start&Stop
diesel

Kombinovaná dle WLTP [l/100 km]

6,2–6,7

7,2–8,3

7,4–7,5

Kombinované dle WLTP [g/km]

163–175

189–217

193–198

Emisní norma

EURO 6

EURO 6

EURO 6

Emise CO2

Pohonné ústrojí
Maximální výkon [kW (k)/ot. min-1]

88 (120)/3500

106 (140)/3750

130 (177)/3750

Maximální točivý moment [Nm/ot. min-1]

300/1750

340/2000–2500

400/2000

0–100 km/h [s]

12,9

12,5

8,5

Hmotnosti

L1

L1 / L2

L1 / L2

Provozní hmotnost vozidla3 [kg]4

1 570

1 660 / 1 643

1 660 / 1 732

Největší technicky přípustná hmotnost –
standardní celková hmotnost [kg]

2 645

–/–

–/–

Největší technicky přípustná hmotnost –
zvýšená celková hmotnost [kg]

–

2 775/2 830

3 100 / 3 100

Užitečná hmotnost [kg]5

800–1 000

–/–

–/–

Užitečná hmotnost se zvýšenou celkovou hmotností [kg]5

–

bude upřesněno

1 000–1 200

Maximální zatížení přední nápravy [kg]

1 500

1 500

1 500

Maximální zatížení zadní nápravy [kg]

1 500

–/–

1 500

Maximální zatížení zadní nápravy se zvýšenou
celkovou hmotností [kg]

1 800

1 800

1 800

Celková hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]

750

750

750

Celková hmotnost brzděného přívěsu [kg]

1 800

–/–

–/–

Celková hmotnost brzděného přívěsu se zvýšenou
celkovou hmotností [kg]

–

2 300

2 120 / 2 500

Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg]

4 030

–/–

–/–

Maximální hmotnost jízdní soupravy se zvýšenou
celkovou hmotností [kg]

–

5 000

4 900 / 4 900

Maximální svislé zatížení [kg]

72

92

100 / 100

Maximální zatížení střešního nosiče [kg]

170

bude upřesněno

170

Zrychlení

1899–1910 mm

³ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.
⁴ Hodnoty hmotnosti uvedené v ceníku se mohou lišit v závislosti na vybrané verzi a výbavě.

1630 mm

L1

4959 mm

1920 mm

L2

5309 mm

Objem nákladového prostoru bez Smart Cargo [l]

L2

1618 mm

1920 mm

L1

L2

5300

6100
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DOMLUVTE
SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJE V TE DAL ŠÍ DŮVODY, PROČ SI V YBR AT
TOYOTU PROACE

Váš autorizovaný prodejce Toyota

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 1 000 000 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 2. 1. 2023 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny bez DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu
pro podnikatele. 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.

