TOYOTA
PROACE CITY
VERSO EV
MODELOVÝ ROK 2022

30

minut

80 % kapacity nabito za 30 minut,
nabíjecí výkon DC 100kW

275

km

Dojezd 275 km na jedno nabití

5

roků

Nebo 100 000 km
Rozšířená záruka na komponenty
elektrického pohonu vozidla včetně
elektromotoru a akumulátoru

CENY (KČ S DPH)
Modelový rok: 2022

Platnost ceníku od 11. 11. 2022

Short (5místné provedení)
50 kWh (136 k)

Shuttle

Family Comfort

1 020 000 Kč

1 180 000 Kč

1 060 000 Kč

1 250 000 Kč

Long (7místné provedení)
50 kWh (136 k)

VYBÍREJTE Z ATRAKTIVNÍCH ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ
Toyota Kredit
Jedná se o úvěr až na 5 let, který je splácen v pravidelných splátkách a může dosahovat až 100 % pořizovací ceny. Je variabilní, nabízí
předčasné splacení i prodloužení. Toyota Kredit je vhodný pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Součástí splátek je i výhodné pojištění.
Toyota Easy
Toyota Easy je úvěr, u něhož se lze rozhodnout až v průběhu smlouvy o formě jejího ukončení. Součástí smlouvy je i pojištění a garance
budoucí hodnoty vozu.
Garance budoucí hodnoty vozu znamená:
• Vozidlo prodáte autorizovanému prodejci Toyota minimálně za garantovanou odkupní cenu a případný rozdíl nad garantovanou cenu
můžete použít jako akontaci na nové vozidlo Toyota.
• Prodloužíte si financování poslední splátky vozidla za výhodných finančních podmínek.
• Vozidlo si odkoupíte za garantovanou odkupní cenu.

OBJEVTE VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU

MÁTE KOMFORT Z POUŽÍVÁNÍ VOZU
BEZ NUTNOSTI NÁKUPU

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.

JAK TO FUNGUJE?
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PODMÍNKY SMLOUVY PŘIZPŮSOBÍTE
SVÝM POTŘEBÁM
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VYBERTE SI

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

MÁTE 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.
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POUŽÍVÁNÍ

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

VÝMĚNA

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

OBJEVTE, PROČ JE PRÁVĚ TOYOTA PROACE CITY VERSO EV SKVĚLOU VOLBOU

30

minut

Se systémem rychlonabíjení
stačí k nabití na 80 %
kapacity pouhých 30 minut

0

g/km

Dejte sbohem emisím

275

km

Dojezd 275 km
na jedno nabití

VŠESTRANNOST

VÝHODY

Dvě délky karoserie
a možnost konfigurace
až 7 sedadel

Díky minimálním
emisím CO2 dosahuje
Toyota Proace City EV
na řadu výhod,
jako možnost získání
speciální registrační
značky „EL“
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY
SHUTTLE
– Rádio DAB s displejem (USB, Bluetooth), ovládání rádia
pod volantem
– Elektrická parkovací brzda
– ESC + HAC
– Dva dálkové klíče
– Centrální zámek
– Boční ochranná lišta v barvě karoserie a chromu
– Komfortní sedadlo řidiče (s bederní opěrkou)
– Posuvné dveře vpravo + vlevo
– Nárazníky v barvě karoserie
– Příprava na střešní ližiny
– Vnější kliky dveří v barvě karoserie
– Vnější zpětná zrcátka lesklá černá lakovaná
– 3,5" displej v přístrojovém štítu
– Systém nepřímého monitorování tlaku v pneumatikách (iTPMS)
– 4 kotevní úchyty na podlaze v zavazadlovém prostoru
– Kryt na zavazadla, pevný, pro 5místnou variantu
– Automatické osvětlení zavazadlového prostoru
– Příčný úložný prostor nad čelním sklem (pro 5místnou variantu)
– Podlaha z koberce řady 1, řady 2 a řady 3
– Senzor šera
– Systém sledování únavy řidiče
– Asistent udržování v jízdním pruhu se zásahy do řízení
– Boční airbag 1. řada a 2. řada
– Čelní airbag spolujezdce
– Tempomat se systémem rozpoznání rychlostních limitů
– Bezpečnostní systém e-call
– Manuální klimatizace
– Vyhřívané zadní okno
– Elektricky ovládaná okna jedním dotykem pro 1. a 2. řadu sedadel
– Posuvné okno na obou stranách pro 2. řadu sedadel
– Zadní zatmavené okno
– 16" ocelová kola, pneumatiky 205/60 R16 + kryty kol
– Rezervní kolo 16"
– Palubní nabíječka 11 kW
– Látkové čalounění sedadel Manhattan
– Zadní sklopná lavice dělená v poměru 2/3–1/3 pro 2. řadu
– 2 samostatná sedadla ve 3. řadě pro verzi Long
– Uretanový volant
– Systém rozpoznávání dopravních značek
– Předkolizní bezpečnostní systém
– Elektrická dětská pojistka
– Přední a zadní parkovací senzory
– Mlhové světlomety
– Kryt kolejnice posuvných dveří v barvě karoserie
– Boční ochranná lišta v barvě karoserie a chromu
– Otevírací okno zadních výklopných dveří
– Rozšířená záruka 5 roků / 100 000 km na komponenty elektrického
pohonu vozidla včetně elektromotoru a akumulátoru
– Záruka na akumulátor elektrického pohonu 8 roků / 160 000 km
při poklesu kapacity pod 70% původní kapacity
– Kabel pro nabíjení standardu Mennekes (6 m, 16 A, type 2, mode 2)
– Kabel pro nabíjení standardu Mennekes (6 m, 3×32 A, type 2, mode 3)

FAMILY COMFORT
(Navíc k výbavě Shuttle)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Palubní nabíječka 11 kW třífázová
Vyhřívané stěrače
Lesklé černé střešní ližiny
Parkovací kamera
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
Automatická klimatizace
Kožený volant s ovládáním rádia
Senzor šera a automatická dálková světla
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
Plnohodnotné rezervní kolo 16"
Bezklíčové odemykání a startování – 2 klíče + 1 náhradní
3 samostatná sedadla ve 2. řadě, 2 samostatná sedadla ve 3. řadě
pro verzi Long
Systém sledování slepého úhlu
Centrální konzola s úložným prostorem
10" přístrojový štít
230V zásuvka
Letecké stolky pro cestující v 2.řadě
Rádio DAB s 8" displejem (USB, Bluetooth®, navigace),
Apple CarPlay* a Android Auto™
Zrcátko pro sledování zadních cestujících
Vyhřívaná přední sedadla
Panoramatické střešní okno pro 5místnou variantu
Rozšířený systém rozpoznávání dopravních značek
Dešťový senzor
17" litá kola, pneumatiky 205/55 R17

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.
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VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

EPR Bílá ledová
standardní lak bez příplatku

EVL Šedá tmavá
metalický lak 15 000 Kč

KCA Stříbrná atomická
metalický lak 15 000 Kč

KTV Černá vesmírná
metalický lak 15 000 Kč

EEU Béžová sametová
metalický lak 15 000 Kč

KOLA A ČALOUNĚNÍ

16" ocelové disky kol s ozdobnými kryty
(5 trojitých paprsků)
Pro výbavu Shuttle

17" litá kola (5 zdvojených paprsků)
Pro výbavu Family Comfort

Látkové čalounění sedadel Manhattan
Pro výbavu Shuttle a Family Comfort
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TELEMATICKÉ SLUŽBY MYT
Toyota Connected Car společně s mobilní aplikací Toyota MyT představuje sadu komunikačních služeb zdarma určenou právě pro vás a váš
automobil. Od této chvíle můžete pomocí chytrého telefonu komunikovat se svým vozem.

Spuštění klimatizace na dálku
Využijte možnost vychladit nebo zahřát vozidlo ještě před cestou díky
funkci dálkového spuštění klimatizace v MyT.

Nabíjení vozu
Sledujte aktuální stav nabití baterie, nebo si naplánujte nabíjení z
pohodlí domova díky funkci dálkového ovládání nabíjení v MyT.

POROVNEJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
50 kWh 136 k
Pohonné ústrojí

Synchronní s permanentními magnety

Maximální napětí [V]

454

Jmenovité napětí [V]

394

Typ baterie

Lithium-ion

Maximální výkon [kW]

100

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

260/3674

Převodovka

Automatická

Jízdní výkony
Nejvyšší rychlost [km/h]

135

Zrychlení z 0 na 100 km/h [s]

11,2

Spotřeba energie
Kombinovaná [kWh/100 km]

18–19,2

Kapacita akumulátoru [kWh]

49,2

Zavazadlový prostor a hmotnosti
Celková hmotnost [kg]

Bude upřesněno

Pohotovostní hmotnost [kg]

Bude upřesněno

Objem zavazadlového prostoru [l]

Bude upřesněno

Vnější rozměry
Celková délka [mm]

4403/4753

Celková šířka [mm]

1848

Celková výška [mm]

1796–1860

Rozvor

2785
1548–1553/1568–1549

1837 / 1840 mm

Rozchod kol vpředu/vzadu

1548 / 1553 mm
1848 mm

892 mm

2785 / 2975 mm
4403 / 4753 mm

726 / 886 mm

1568 / 1567 mm
2107 mm
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DOMLUVTE
SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJE V TE DAL ŠÍ DŮVODY, PROČ SI V YBR AT
TOYOTU PROACE CIT Y VERSO E V

Váš autorizovaný prodejce Toyota

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA VOZIDLA A ASISTENČNÍ SLUŽBY NA NOVÉ VOZIDLO
Toyota vám poskytuje rozsáhlou základní záruku za jakost, 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. Pro vozidla s elektrickým pohonem je na komponenty elektrického pohonu poskytována
časově rozšířená záruka v délce pěti roků nebo do ujetí 100000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. 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 11. 11. 2022 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu
na fyzickou 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.

