
Proace city
Verso
PřestaVba Pro imobilní 
cestující 

Či už ho používáte při práci anebo na zába-
vu, model Proace City Verso byl stvořený na 
přepravu cestujících. Kombinace důmyslné 
modularity sedadel, praktických úložných 
řešení, intuitivní multimediální technologie 
a vynikající úrovně standardních bezpečnost-

ních prvků je zárukou pohodlí pro každého 
cestujícího. Proace City Verso nabízí jako no-
vinku přestavbu imobilních cestujících.Aby 
cestování bylo pro každého ještě komfortnější 
a bezpečnější.

Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte Vašeho 
nejbližšího autorizovaného partnera Toyota.
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Motorizace

Vyberte si pro vás nejvhodnější motoriza-
ci, pokročilé zážehové a  vznětové pohonné 
agregáty s výkonem od 102 do 130 koní do-
sahují nejnižší hodnoty emisí CO₂ v této třídě 
vozidel s výjimečně nízkou spotřebou paliva.

Motorizace na výběr:

- 1.2T 110k 6st. MT
- 1.5 D-4D 100k 6st. MT
- 1.5 D-4D 130k 6st. MT
- 1.5 D-4D 130k 8st. AT

Přestavba pro imobilní cestující –  FlexiRampTM od společnosti API CZ

FlexiRampTM slouží pro jednoduchou a pohodlnou přepravu osob na invalidním vozíku. Pod-
laha vozidla je snížena po celé délce a je vybavená hliníkovou sklopnou plošinou s nájezdo-
vým úhlem 12 stupňů. Podlaha rampy je protiskluzová a omyvatelné. Samonavíjecí pásy pro 
upevnění invalidního vozíku zajišťují bezpečnost a ochranu během transportu. Bezbariérové 
vozidlo má také variabilní kapacitu míst. FlexiRampTM je možné sklopit, poté bude zavazadlo-
vý prostor vozidla plně využitelný anebo ho využijete pro třetí řadu sedadel.

Konfigurace interiéru

Použitím důmyslného modulárního designu 
se podařilo interiéru dodat konfiguraci, kte-
rá naplní vaše potřeby při práci i v soukromí. 
Když sklopíte sedadla, získáte maximální veli-
kost zavazadlového prostoru. Sedadla v dru-
hé řadě (s upevňovacím systémem Isofix) zas 
chrání cestující a poskytují jim pohodlí za ka-
ždých podmínek. Ke konverzi vozidla je po-
třeba použít 7-místnou verzi Proace City 

Konfigurace interiéru:
-  4/6-místná v případě krátkého rozvoru*
-  5/7-místná v případě dlouhého rozvoru

*ve druhé radě jsou pouze 2 sedadla, aby byl 
zabezpečený dostatečný prostor pro imobil-
ního cestujícího.


