PROACE VERSO
CENÍK 2018

Prodloužená záruka
Toyota Extracare Plus
5 roků / 1 000
v ceně vozu

000 km

Více informací najdete na www.toyota.cz

CENY (Kč bez DPH)

Platnost ceníku od 10. 9. 2018

Rok výroby: 2018

Kombi

CITY

Verso Shuttle

Verso Family

Verso VIP

6 sedadel (volitelně 5‑9)

5 sedadel (volitelně 6‑9)

5 sedadel (volitelně 8)

6 sedadel (volitelně 7)

1,5 D-4D 100 6st. man. převodovka

480 000 Kč

531 000 Kč

628 000 Kč

–

1,5 D-4D 120 6st. man. převodovka

505 000 Kč

551 000 Kč

648 000 Kč

–

2,0 D‑4D 150 6st. man. převodovka

550 000 Kč

596 000 Kč

693 000 Kč

–

2,0 D‑4D 180 8st. aut. převodovka

–

666 000 Kč

763 000 Kč

–

Kombi

L1

Verso Shuttle

Verso Family

Verso VIP

6 sedadel (volitelně 5‑9)

5 sedadel (volitelně 6‑9)

5 sedadel (volitelně 8)

6 sedadel (volitelně 7)

1,5 D-4D 100 6st. man. převodovka

532 000 Kč

635 000 Kč

732 000 Kč

–

1,5 D-4D 120 6st. man. převodovka

557 000 Kč

655 000 Kč

750 000 Kč

–

2,0 D‑4D 150 6st. man. převodovka

602 000 Kč

700 000 Kč

795 000 Kč

945 000 Kč

2,0 D‑4D 180 8st. aut. převodovka

672 000 Kč

770 000 Kč

865 000 Kč

1 018 000 Kč

Kombi

L2

Verso Shuttle

Verso Family

Verso VIP

6 sedadel (volitelně 5‑9)

5 sedadel (volitelně 6‑9)

5 sedadel (volitelně 8)

6 sedadel (volitelně 7)

1,5 D-4D 120 6st. man. převodovka

584 000 Kč

682 000 Kč

778 000 Kč

–

2,0 D‑4D 150 6st. man. převodovka

629 000 Kč

727 000 Kč

823 000 Kč

971 000 Kč

2,0 D‑4D 180 8st. aut. převodovka

699 000 Kč

797 000 Kč

893 000 Kč

1 041 000 Kč

Metalický lak karoserie

15 000 Kč

2. řada sedadel ve verzi VIP je vybavena dvojicí komfortních kapitánských sedadel
s možností natočení proti směru jízdy (instalace v kolejnicích).

Multifunkční stolek mezi 2. a 3. řadou (k dispozici ve verzi VIP) výrazně zlepšuje
pohodlí cestujících na zadních sedadlech.

Multifunkční střecha (ve verzi VIP s ambientním LED osvětlením) poskytuje
dostatek světla pro všechny cestující ve dne i v noci.

Samostatně otevíratelné okno zadních výklopných dveří (standardně ve verzi
Family a VIP, volitelně pro Shuttle) umožňuje přístup do zadní části vozidla bez
nutnosti otevírání celého víka zavazadlového prostoru.

Stolky v opěradlech předních sedadel umožňují cestujícím odložení
drobných předmětů.

Airbagy pro řidiče a spolujezdce, boční okenní airbagy chránící hlavu a hrudník
v 1. řadě sedadel, boční okenní airbagy ve 2. a 3. řadě

VÝBAVA
Bezpečnost

Kombi

Verso Shuttle

Verso Family

Verso VIP

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)
Boční airbagy v 2. a 3. řadě

–

Safety Business/6500 Kč Safety Family / 6 500 Kč

Halogenové přední světlomety

–

Xenonové přední světlomety + LED světla denního svícení

–

Style / 22 000 Kč

Style / 22 000 Kč

–

Safety Business

Safety Family

AC Kombi

AC Kombi
/ AC Kombi Plus

–

3 000 Kč /
(2,0 D‑4D 180) /
AC Kombi
/ AC Kombi Plus

Přední mlhové světlomety
Funkce přisvícení do zatáček
Přední adaptivní světlomety

–

Ostřikovače světlometů

–

Style

Style

Přednárazový bezpečnostní systém (FCW)

–

Safety Business

Safety Family

Executive

Sledování únavy řidiče (DAA)

–

Safety Business

Safety Family

Executive

–

Safety Business

Safety Family

Executive

Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)

–

Safety Business

Safety Family

Executive

Rozpoznání dopravních značek s funkcí omezení rychlosti (RSA)

–

Safety Business

Safety Family

Executive

Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců (PCS+PD)

–

Safety Business

Safety Family

Executive

Automatická dálková světla (AHB)

–

Safety Business

Safety Family

Executive

Kontrola stability vozidla (ESC)
ABS, VSC a BA
Adaptivní tempomat (ACC)
Tempomat s omezovačem rychlosti
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)

Stěrače
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

–

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou a přídavným zrcátkem pro
sledování dětí

–

Senzor deště (automatická aktivace stěračů)

–

Senzor šera (automatická aktivace světel)

–

–
–

–

Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)
HUD (Head‑up displej) – promítání informací o jízdě na čelní sklo

–

Safety Business

Safety Family

Toyota Safety Sense

Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí
rozpoznávání chodců (PCS+PD)

Systém opuštění
jízdního pruhu (LDA)

Systém rozpoznávání
dopravních značek (RSA)

Bezpečnostní systém předcházení kolizím využívá
kameru ve spojení s laserem k rozpoznávání vpředu
jedoucích vozidel. Pokud systém vyhodnotí potenciální
riziko nehody, řidič je akustickým a vizuálním varováním
upozorněn a současně se aktivuje brzdový asistent.
V případě, že řidič nezačne včas sám brzdit, automaticky
se aktivují brzdy s cílem střetu zabránit, nebo alespoň
minimalizovat jeho následky.

Asistent pro jízdu v pruzích, jako součást bezpečnostního
systému Toyota Safety Sense, sleduje kamerou
vodorovné značení vpředu na vozovce, a pokud vozidlo
začne vyjíždět z jízdního pruhu, aniž by řidič dal znamení
o změně směru jízdy, systém jej akustickým a optickým
varováním upozorní – řidič pak může směr jízdy upravit.

Systém RSA sleduje dopravní značky před
vozidlem a následně v zorném poli řidiče
na novém barevném TFT displeji zobrazuje různé
užitečné informace, jako např. aktuální rychlostní
omezení nebo zákaz předjíždění. Systém také
vydává akustická a optická varování v případě,
že řidič příslušné dopravní značky nedodržuje.

Design

Kombi

Podlaha v kabině vpředu a vzadu plast / textil

/–

Vnější boční ochranné lišty nelakované / lakované v barvě karoserie

/–

Verso Shuttle
/–

Verso Family

–/

–/

–/

–/

–

–

–

–

–

Plastové prahové lišty (1. řada a 2. řada)
Plastové prahové lišty s osvětlením LED (1. řada a 2. řada)

Verso VIP

–/

–
–

Boční panely z překližky v 1. a 2. řadě, po pravé a levé straně (do výšky oken)

–

Odkládací schránka uzavřená, osvětlená
Osvětlení zavazadlového prostoru po levé straně

–

Stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a 3. řadě

–

LED stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a 3. řadě

–

–

„Letecké” stolky na zadní straně sedadel 1. řady

–

–

Nárazníky přední a zadní – černé nelakované / lakované v barvě karoserie (City / L1) /
zadní částečně lakovaný v barvě karoserie (L2)

/–/–

–/ /

Pneumatiky 215/65 R16C
Pneumatiky 225/55 R17 XL VP (nelze použít sněhové řetězy)

2. a 3. řada oken – zatmavené, propustnost světla 70 %

–/ /

–

–

–

–

–

–

–

(2,0 D‑4D 180)1

2. řada oken – posuvná, 3. řada oken fixní (standard pro verzi City, pro verzi L1 a L2
nedostupné v kombinaci s paketem AC Kombi)

–/ /

1

–
–

2. a 3. řada oken – zatmavené (fixní / posuvné pro verzi City), propustnost světla 30 %

–

2. a 3. řada oken – zatmavené (fixní), propustnost světla 10 %

–

–

Horní odkládací schránka před spolujezdcem – uzavřená, osvětlená a chlazená (pro formát A4)

/–

/–

–
–/

–/

–/–

–/–

–/

–/–

Odkládací schránky v předních dveřích
Rezervní kolo plnohodnotné
16" ocelová kola + středové kryty / celoplošné kryty

/–

17" ocelová kola + středové kryty / celoplošné kryty

(2,0 D‑4D 180)
/–

17" kola z lehkých slitin (nelze použít sněhové řetězy)

–

–/
(2,0 D‑4D 180)
/ 4 000 Kč
Style / 18 500 Kč

Style / 14 500 Kč

Vnitřní zpětné zrcátko
Vnější zpětná zrcátka v černé barvě, nelakovaná / v barvě karoserie

/–

–/

–/

–/

Vnější kliky dveří v černé barvě, nelakované / v barvě karoserie

/–

–/

–/

–/–

Vnější kliky dveří – v barvě karoserie s chromovanými prvky

–

Krátká anténa

–

Pohodlí
Topení Webasto neprogramovatelné (funguje pouze při spuštěném motoru)
12 V zásuvka na palubní desce / v odkládací schránce / v zadní části vozidla
(2. a 3. řada, zavazadlový prostor)
Sklápěcí klíč s dálkovým ovládáním (1×) + pevný klíč (1×)

Smart Entry

Smart Entry

Kombi

Verso Shuttle

Verso Family

–

–

–

/–/

/ /

/ /

Smart Entry

Electric

Verso VIP
/ /
–

Systém Smart Entry klíč s dálkovým ovládáním (2×)

–

Smart Entry

Sluneční clony

–

3 000 Kč

–

Safety Business

Safety Family

/

/

/

–

–

LCD displej palubních přístrojů s textovými informacemi
Barevný LCD displej palubních přístrojů
Elektrická přední okna / se sekvenčním ovládáním

–
/ Electric

Příprava na tažné zařízení (kabeláž)
Klimatizace manuální v přední části vozu

25 000 Kč

Klimatizace automatická dvouzónová

AC Kombi Plus

AC Kombi Plus

Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem (verze L1 a L2)

AC Kombi /
AC Kombi Plus

AC Kombi /
AC Kombi Plus

Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná a vyhřívaná
Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná
Multifunkční střecha (pouze pro L1 a L2) / s ambientním LED osvětlením

Electric

–

–

Style

AC Kombi,
AC Kombi Plus / –

AC Kombi,
AC Kombi Plus / –

Style
/–

/

–

–

Centrální zamykání
Čelní sklo akustické (pohlcující hluk)
Čelní sklo akustické (pohlcující hluk) a atermické
Parkovací senzory vzadu
Parkovací senzory vpředu a vzadu (se systémem sledování slepého úhlu BSD) + ostřikovače
Parkovací senzory vpředu a vzadu (se systémem sledování slepého úhlu BSD)
+ ostřikovače světlometů, zadní parkovací kamera zobrazující zorné pole 180°
Vyhřívání předních sedadel (3 stupně) dostupné pro samostatné sedadlo i lavici v 1. řadě
Skyview – panoramatická střecha

1 Standard pro motor 2,0 D‑4D 180 8 A/T.

–
–

Safety Business /
AC Kombi /
AC Kombi Plus

Sensor

Sensor

Sensor

–

Parking

Parking

Parking

–

Parking Plus

Parking Plus /
Parking Plus NAVI

Executive

Winter / 6 000 Kč

Winter / 6 000 Kč

Winter / 6 000 Kč

–

–

15 000 Kč

15 000 Kč

Funkčnost

Kombi

Verso Shuttle

Verso Family

Multifunkční posuvný stolek v kolejnici v zadní části vozidla

–

–

–

Volant potažený kůží

–

3 000 Kč

Ochranná síť na zavazadla

–

–

Pevný kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel (neplatí pro City)2

Verso VIP

Paket sedadel
VIP 7 míst
(kožené
čalounění)

–

3 000 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

–

38 500 Kč

38 500 Kč

31 500 Kč

30 000 Kč

–

–

–

Kombi

Verso Shuttle

Verso Family

Verso VIP

Systém Start & Stop, neplatí pro motor 1,5 D-4D 100 k
Zesílená elektroinstalace (zesílený akumulátor, alternátor a startér)
Toyota Traction Select – 5 samostatných jízdních režimů (možnost přizpůsobení
dle stavu vozovky), zvýšené užitečné zatížení, 17" kola z lehkých slitin (není k dispozici
pro variantu CITY a motorizaci 1,5 D-4D 100), pneumatiky 215/60 R17 C Agilis
(nelze použít sněhové řetězy)
Toyota Traction Select – 5 samostatných jízdních režimů (možnost přizpůsobení
dle stavu vozovky), zvýšené užitečné zatížení, 17" ocelová kola (není k dispozici
pro variantu CITY a motorizaci 1,5 D-4D 100), pneumatiky 215/60 R17 C Agilis
(nelze použít sněhové řetězy)
2 Dostupné pouze pro karoserie L1 a L2 pokud je obsažena 3. řada sedadel.

Audio
4 basové a 4 výškové reproduktory (100 W)
Rádio AM / FM s integrovaným displejem (Bluetooth®, USB) + 4 reproduktory,
ovládání pod volantem

–

–

9 000 Kč

–

Multimediální systém Toyota PRO‑Touch: barevná 7" dotyková obrazovka,
Bluetooth®, USB, Jack, ovládání pod volantem

–

9 500 Kč

9 500 Kč

Multimediální systém Toyota PRO‑Touch + NAVI: barevná 7" dotyková obrazovka,
navigace 3D, barevný TFT displej 4,2" v přístrojovém štítu, multifunkční volant

–

20 500 Kč

20 500 Kč

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 (k dispozici pouze v kombinaci s koženým čalouněním)

–

–

Leather

Multimediální systém Toyota PRO‑Touch
Toyota PRO‑Touch

Toyota PRO‑Touch + NAVI

• 7" dotyková obrazovka (český jazyk)
• Rádio, externí vstupy USB a Aux‑in, podpora MP3 / WMA
• Bluetooth® 3.0 hands‑free

•
•
•
•
•
•

navíc k Toyota PRO‑Touch:

Barevný LCD displej palubních přístrojů
Navigační systém s mapami střední a západní Evropy
3letá aktualizace map zdarma (neobsahuje cenu práce)
Multimediální aplikace: Počasí, Paliva, Parkování
Informace o radarech
Vyhledávání POI

11 000 Kč

Sedadla

Kombi
Verso Shuttle Verso Family
Čalounění
Látkové čalounění světle šedé barvy
–
–
Látkové čalounění tmavě šedé barvy
–
–
Látkové čalounění Toyota – černé barvy s hnědými prvky
–
–
Kožené čalounění černé barvy
–
–
Leather
1. řada
Paket sedadel KOMBI 6/9 míst: 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)
Paket sedadel KOMBI 5/8 míst: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné
s regulací bederní opěrky, jednoduché sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou (loketní opěrka Bez příplatku
–
–
obsažena pouze s Paketem sedadel KOMBI 8/9 míst)
Paket sedadel SHUTTLE 5/8 míst: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově
nastavitelné a s regulací bederní opěrky, jednoduché sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou
–
–
a se sklopným opěradlem
Paket sedadel SHUTTLE 6/9 míst: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné
a se sklopným opěradlem, dvojité sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem
–
1 000 Kč
–
(ve verzi s dvojitými bočními dveřmi je sedadlo řidiče vybaveno regulací bederní opěrky)
Paket sedadel FAMILY 5/8 míst: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově
nastavitelné a s regulací bederní opěrky, jednoduché sedadlo spolujezdce s loketní
–
–
opěrkou a se sklopným opěradlem
Paket sedadel FAMILY 8 míst / VIP 6/7 míst (kožené čalounění): přední sedadlo řidiče
s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a s regulací bederní opěrky, jednoduché sedadlo
–
–
Leather
spolujezdce s loketní opěrkou
Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce s funkcí masáže
–
–
Leather
2. a 3. řada
Paket sedadel KOMBI 5/6 míst: 2. řada: třímístná lavice vyjímatelná, překlopitelná,
–
–
s pevným opěradlem
Paket sedadel KOMBI 8/9 míst: 2. řada: třímístná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3
24 000 Kč
–
–
(vpravo) instalovaná do podlahových úchytů, s úchyty ISOFIX; 3. řada: třímístná nedělená lavice
Paket sedadel BUSINESS 5/6 míst: 2. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice nedělená,
–
–
instalovaná do podlahových úchytů, s úchyty ISOFIX
Paket sedadel BUSINESS 8/9 míst: 2. a 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice dělená
24 000 Kč3 /
v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná do podlahových úchytů, s úchyty ISOFIX
–
–
27 000 Kč
(ve verzi City – lavice ve třetí řadě třímístná nedělená)
Paket sedadel FAMILY 5 míst: 2. 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 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
–
–
27 000 Kč
nastavitelná a sklopná – jednotlivě
Paket sedadel FAMILY 8 míst (kožené čalounění): 2. i 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice,
dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo), instalovaná v kolejnicích, úchyty ISOFIX,
–
–
Leather
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)
Paket sedadel VIP 6 míst (kožené čalounění): 2. i 3. řada: dvě jednotlivá kapitánská sedadla VIP
–
–
–
instalovaná v kolejnicích, otočná (pouze v 2. řadě)

Verso VIP
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
27 000 Kč

3 Platí pro City

ČALOUNĚNÍ

Čalounění sedadel tmavě šedé – textilie
Standardně pro verze Shuttle

Čalounění sedadel Toyota v kombinaci
černé a hnědé barvy – textilie
Standardně pro verze Family

Čalounění sedadel černé kožené
Standardně pro verze VIP, volitelná výbava
pro verze Family (Paket Leather)

DISKY KOL

16"/17" Ocelové disky kol
Standardně pro verze Shuttle (16")
a Family (17")

17" Kola z lehkých slitin
Standardně pro verze VIP,
volitelná výbava pro verze Shuttle a Family

Karoserie

Kombi

Verso Shuttle

Verso Family

Verso VIP

–

Winter / 26 000 Kč

Winter / 26 000 Kč

26 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

Boční pravé dveře otevírací s elektrickým pohonem, funkce přisvícení do zatáček,
elektrický dětský zámek bočních a zadních dveří

–

10 500 Kč4

–

–

Pravé a levé boční dveře otevírací s elektrickým pohonem, systém přisvícení
do zatáček, elektrický dětský zámek bočních a pátých dveří

–

38 000 Kč4

26 500 Kč4

–

Systém bezdotykového otevírání pravých a levých bočních dveří s elektrickým
pohonem, systém přisvícení do zatáček, elektrický dětský zámek bočních a pátých dveří

–

46 500 Kč4

32 000 Kč4

Doplňkové nezávislé topení Webasto: dálkové ovládání + programovatelná funkce
na displeji rádia (nelze u modelu vybaveném Navigací)

–

Posuvné dveře vpravo, prosklené a manuálně ovládané
Posuvné boční dveře vpravo a vlevo, manuálně ovládané

Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhřívanými zadními
okny a stěrači
Zadní dveře výklopné s vyhřívaným zadním oknem a stěračem
Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhřívaným zadním oknem a stěračem

-2 500 Kč

-2 500 Kč

–

3 500 Kč

–
–

–

–

–

–

4 Již obsahuje paket Smart Entry.

BARVY LAKU

EWP Bílá – arktická

NEU Béžová – sametová*

EXY Černá – Sicílie

KNP Modrá – Martinik

EZR Stříbrná – atomická*

EVL Šedá – tmavá*

* Metalický lak karoserie

KHK Červená – turmalínová*

Prodloužená záruka Toyota Extracare Plus
Silniční asistenční služby
1)
2)
3)
4)
5)
6)

KCM Hnědá – dubová*

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

záruka kryje mechanické nebo elektronické závady továrních součástek na vozidle;
záruční oprava vozidla bez jakékoli finanční spoluúčasti zákazníka – hrazeno 100 % nákladů na servisní práci a použité díly;
opravy při použití pouze originálních dílů Toyota v autorizovaných servisech Toyota;
přenositelnost prodloužené záruky na nového majitele při prodeji vozidla;
vyšší zůstatková hodnota ojetého vozidla, pokud je vozidlo stále v záruce;
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.

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
Pakety

Kombi

Verso Shuttle

Verso Family

Verso VIP

7 000 Kč

7 000 Kč

7 000 Kč

–

–

8 500 Kč

8 500 Kč

Paket Electric: 2× klíč: 1× pevný klíč + 1× sklápěcí s dálkovým ovládáním, elektrická přední
okna se sekvenčním ovládáním, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

5 500 Kč

–

–

–

Paket AC Kombi: 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, přední mlhová světla, stropní světla: ve 2. a 3. řadě
doplňkové čtecí lampičky (paket není dostupný pro verzi City)

49 000 Kč

21 000 Kč

–

–

Paket AC Kombi Plus: 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, přední mlhová světla, stropní světla: ve 2. a 3. řadě
doplňkové čtecí lampičky (paket není dostupný pro verzi City)

59 000 Kč

31 000 Kč

Paket AC Business: automatická klimatizace v přední části vozu, přídavná
klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením, senzor deště, multifunkční
střecha, elektrochromatické zpětné zrcátko, akustické a atermické čelní sklo,
zásuvka 230 V, zásuvky 12 V: na palubní desce, schránce spolujezdce, ve 2. a 3. řadě,
adaptivní přední světlomety

–

–

–

30 000 Kč5

30 000 Kč5

30 000 Kč5

–

Paket Safety Business: asistent pro jízdu v pruzích (LDA), systém rozpoznávání
dopravních značek s funkcí přizpůsobení rychlosti (RSA), automatická dálková světla (AHB),
akustické a atermické čelní sklo, sledování únavy řidiče (DAA), předkolizní bezpečnostní
systém (PCS) s funkcí rozpoznávání chodců (PD), barevný LCD displej palubních přístrojů,
adaptivní tempomat (ACC), HUD displej (Head‑up display), uzavíratelná schránka v horní
části přístrojové desky, upozornění na možnost kolize (FCW), vnitřní zpětné zpětné zrcátko
s automatickou clonou, funkce přisvícení do zatáček, boční airbagy v 2. a 3. řadě

–

66 500 Kč6

–

–

Paket Safety Family: asistent pro jízdu v pruzích (LDA), systém rozpoznávání
dopravních značek s funkcí přizpůsobení rychlosti (RSA), automatická dálková světla
(AHB), akustické a atermické čelní sklo, sledování únavy řidiče (DAA), předkolizní
bezpečnostní systém (PCS) s funkcí rozpoznávání chodců (PD), barevný LCD displej
palubních přístrojů, adaptivní tempomat (ACC), HUD displej (Head‑up display),
upozornění na možnost kolize (FCW), vnitřní zpětné zpětné zrcátko s automatickou
clonou, funkce přisvícení do zatáček, boční airbagy v 2. a 3. řadě

–

–

40 000 Kč7

–

Paket Style: 17" kola z lehkých slitin, vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná,
sklopná a vyhřívaná, ostřikovače světlometů, xenonové přední světlomety + LED
světla denního svícení

–

34 500 Kč

30 500 Kč

–

Paket Parking: parkovací senzory vpředu a vzadu (se systémem sledování slepého
úhlu BSD) + ostřikovače světlometů, vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná,
vyhřívaná sklopná8

–

17 000 Kč

17 000 Kč

9 500 Kč

Paket Parking Plus: Multimediální systém Toyota Pro‑Touch, parkovací senzory
vpředu a vzadu (se systémem sledování slepého úhlu BSD) + ostřikovače světlometů,
zadní parkovací kamera zobrazující zorné pole 180°, vnější zpětná zrcátka – elektricky
ovládaná a vyhřívaná

–

32 000 Kč

32 000 Kč

–

Paket Parking Plus NAVI: Multimediální systém Toyota Pro‑Touch +NAVI, parkovací
senzory vpředu a vzadu (se systémem sledování slepého úhlu BSD) + ostřikovače
světlometů, vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná a vyhřívaná, zadní parkovací
kamera zobrazující zorné pole 180°, vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná
a vyhřívaná

–

43 000 Kč

43 000 Kč

Executive

Paket Leather: Perforované kožené čalounění, kožený volant, elektricky nastavitelná
sedadla řidiče a spolujezdce s masážní funkcí v bederní oblasti (podélné nastavení,
nastavení sklonu opěradla, výška sedáku a nastavení bederní opěrky), vyhřívaná
sedadla řidiče a spolujezdce, lavice ve druhé a třetí řadě – vyjímatelná, posuvná
po kolejnicích, dělená v poměru 2/3‑1/3, s opěradlem sklopným k sedáku, 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, head‑up display, zásuvka 230 V pod sedadlem spolujezdce

–

–

78 000 Kč

–

Paket Executive: Multimediální systém Toyota PRO‑Touch + NAVI, zadní parkovací
kamera s výhledem 180°, asistent pro jízdu v pruzích (LDA), systém sledování slepého
úhlu BSD, přední a zadní parkovací senzory, systém rozpoznávání dopravních značek
s funkcí přizpůsobení rychlosti (RSA), automatická dálková světla (AHB), akustické
a atermické čelní sklo, sledování únavy řidiče (DAA), předkolizní bezpečnostní systém
(PCS) s funkcí rozpoznávání chodců (PD), adaptivní tempomat (ACC), upozornění
na možnost kolize (FCW)

–

–

–

54 500 Kč

Paket Sensor: zadní parkovací senzory
Paket Smart Entry: systém Smart Entry, 2× klíč s dálkovým ovládáním, vnější kliky
v barvě karoserie s chromovaným detailem

Paket Winter: vyhřívání předních sedadel (3 stupně) dostupné pro samostatné
sedadlo i lavici v 1. řadě, doplňkové nezávislé topení Webasto: programovatelné
na displeji rádia + dálkové ovládání

–

5 V kombinaci s Toyota PRO‑Touch NAVI nelze programovat na displeji rádia. 6 Paket Safety Business vyžaduje volbu systému Toyota PRO‑Touch nebo Toyota PRO‑Touch + NAVI. 7 Paket Safety Family
vyžaduje volbu Toyota PRO‑Touch nebo Toyota PRO‑Touch + NAVI. Dostupný pouze pro karoserie L1 nebo L2. 8 Nelze kombinovat se sytémem Toyota PRO‑Touch.

TECHNICKÉ ÚDAJE – ROZMĚRY
Verze

CITY

L1

L2

Celková délka

4609

4959

5309

Převis přední

881

881

881

Vnější rozměry (mm)

Převis zadní

803

803

1153

Rozvor

2925

3275

3275

Celková šířka (bez vnějších zrcátek)

1920

1920

1920

Celková šířka (s vnějšími zrcátky)

2204

2204

2204

Rozchod kol – přední (mm)

1630

1630

1630

Rozchod kol – zadní (mm)

1618

1618

1618

Světlá výška

150

150

150

Průměr otáčení

11,3

12,4

12,4

Maximální šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol

1228

1228

1228

Maximální šířka nákladového prostoru

1618

1618

1618

Maximální výška nákladového prostoru

1334

1337

1339

Maximální délka nákladového prostoru se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce

2811

3161

3511

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Délka za první řadou sedadel

2063

2413

2763

1200 / 1700

1600 / 2300

2000 / 3000

626

613

633

9

9

9

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

3397

3968

4554

Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 3. řadě)

1978

2381

2932

Maximální šířka

1229

1212

1212

Minimální výška nákladové hrany

587

584

584

Maximální výška nákladové hrany

610

653

664

Výška zadních dveří nákladového prostoru

1177

1181

1181

Objem zavazadlového prostoru (po horní hranu sedadel / po střechu) (l)
Minimální výška nákladové hrany
Objem nákladového prostoru (l)
Maximální počet sedadel (může se lišit dle konfigrace)

Víko zavazadlového prostoru (mm)

Rozměry víka otevřených bočních posuvných dveří (mm)
Maximální šířka

743

933

933

Maximální výška

1180

1181

1181

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

1712

1712

1712

Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel

1515

1515

1515

Šířka ve výšce loktů ve druhé řadě sedadel

1586

1586

1586

Šířka ve výšce loktů ve třetí řadě sedadel

1570

1570

1570

1899 – 1910 mm

Rozměry kabiny (mm)

1630 mm

4609 mm

1920 mm

4959 mm
5309 mm

CITY

1618 mm
1920 mm

L1
L2

TECHNICKÉ ÚDAJE
1,5 D-4D 100
6 M/T

1,5 D-4D 120
6 M/T

2,0 D‑4D 150
6 M/T

2,0 D‑4D 180
8 A/T

City / L1

City / L1 / L2

City / L1 / L2

City / L1 / L2

Kombinovaná [l/100 km]

5,2–5,6

4,8–5,2

5,4–5,8

6,0–6,4

Město [l/100 km]

5,9–6,3

5,2–5,6

6,1–6,6

7,3–7,7

Mimo město [l/100 km]

4,8–5,2

4,6–5,0

5,0–5,4

5,3–5,7

Palivo

nafta

nafta

nafta

nafta

Objem palivové nádrže [l]

69

69

69

69

Objem palivové nádrže AdBlue [l]

20,6

20,6

20,6

20,6

Emise CO2, kombinace [g/km]

137–138

127

142–154

159–170

Emisní norma

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Typ motoru

Přeplňovaný
vznětový

Přeplňovaný
vznětový

Přeplňovaný
vznětový

Přeplňovaný
vznětový

Počet a uspořádání válců

řadový čtyřválec

řadový čtyřválec

řadový čtyřválec

řadový čtyřválec

Rozvodový mechanismus

16 ventilů DOHC

16 ventilů DOHC

16 ventilů DOHC

16 ventilů DOHC

Vstřikování paliva

přímé vstřikování
common rail

přímé vstřikování
common rail

přímé vstřikování
common rail

přímé vstřikování
common rail

Zdvihový objem [cm3]

1499

1499

1997

1997

Vrtání × zdvih [mm × mm]

75,0 × 84,8

75,0 × 84,8

85,0 × 88,0

85,0 × 88,0

Kompresní poměr

16,5:1

16,5:1

16,7:1

16,7:1

Spotřeba paliva

Pohonné ústrojí

Maximální výkon [k (kW)/ot. min ]

75 (102)/3500

88 (120)/3500

110 (150)/4000

130 (177)/3750

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

270/1600

300 / 1750

370 / 2000

400 / 2000

Maximální rychlost [km/h]

160

172

1851

1851

0–100 km/h [s]

13,5

12

13,0

10,1

Zavěšení kol vpředu

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

Zavěšení kol vzadu

trojúhelníková
vlečná ramena

trojúhelníková
vlečná ramena

trojúhelníková
vlečná ramena

trojúhelníková
vlečná ramena

Přední brzdy

kotoučové
ventilované

kotoučové
ventilované

kotoučové
ventilované

kotoučové
ventilované

Zadní brzdy

kotoučové plné

kotoučové plné

kotoučové plné

kotoučové plné

Hmotnosti

City / L1

City / L1 / L2

City / L1 / L2

City / L1 / L2

Provozní hmotnost vozidla [kg]*

1707–1735

1709–1735

1735–2043

1845–2046

Užitečná hmotnost [kg]**

993–1170

1016–1170

900–1132

717–1029

Největší technicky přípustná hmotnost [kg]**

2625–2830

2650–2830

2675–3100

2850–3100

Celková hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]

750 / 750

750 / 750 / 750

750 / 750 / 750

750 / 750

Celková hmotnost brzděného přívěsu [kg]

1800 / 1800

1800 / 1800 / 1800

2300 / 2300 / 2300

1800 / 2000

Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg]**

3990 / 4040

4035 / 4080 / 4130

4600 / 4640 / 4690

4370 / 4420

Maximální zatížení přední nápravy [kg]

1500

1500

1500

1500

Maximální zatížení zadní nápravy [kg]

1500 / 1800

1500 / 1800

1500 / 1800

1500 / 1800

-1

Výkon

Zavěšení kol

Brzdy

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.
1 Pro vozy vybavené systémem Toyota Traction Select je maximální rychlost omezena na 170 km/h.

Všeobecná záruka vozidla
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.

www.toyota.cz

www.toyota.cz/business‑plus

