PROACE CITY

SPOKÓJ UMYSŁU W STANDARDZIE
Do użytkowych pojazdów Toyoty, takich jak
PROACE, PROACE Verso czy Hilux, dołącza nowy
model – PROACE CITY. Jest to wszechstronny
samochód, który doskonale się sprawdza
w codziennej pracy i potrafi sprostać wszystkim
wyzwaniom Twojego biznesu.

Już nic nie stanie Ci na drodze do celu.
Na każdym etapie użytkowania nowego
PROACE CITY o Twój spokój ducha zadbają
wysoko wykwalifikowani specjaliści Toyoty.
Najlepsza w klasie GWARANCJA PRO
na 3 lata lub milion kilometrów zapewni
bezproblemowe użytkowanie.

SPIS TREŚCI
4
6
10
16		

Oferta
Inteligentna konstrukcja
Komfortowe wnętrze
Zaawansowane technologie

20
22
24
32

Silniki
Bezpieczeństwo
Wersje
Wyposażenie dodatkowe

34
36
46
52

Tapicerki, felgi i kolory
Dane techniczne
Wyposażenie
Spokój umysłu

SKONCENTROWANY NA TOBIE
I TWOJEJ FIRMIE
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Kompaktowy i zadziwiająco wszechstronny
PROACE CITY idealnie odpowiada
potrzebom Twojej firmy. Pojazd jest
dostępny w dwóch wersjach nadwozia.
Wersja Standard mierzy 4,4 m,
a Long – 4,7 m. W obu przypadkach
ładowność może wynieść nawet
do 1000 kg, a pojemność przestrzeni
ładunkowej od 3,3 do 4,4 m3.
Silniki benzynowe lub wysokoprężne,
a do tego bogate wyposażenie
standardowe i dodatkowe – to kolejne
atuty nowej Toyoty PROACE CITY.
Pojazd wyposażono w zaawansowane
systemy zwiększające bezpieczeństwo,
zapewniające rozrywkę i ułatwiające
codzienne użytkowanie.
Poznaj nową Toyotę PROACE CITY,
auto, które potrafi sprostać wszystkim
wyzwaniom współczesnego biznesu.

Furgon brygadowy
Nadwozie Long

Furgon
Nadwozie Standard lub Long
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Model na zdjęciu to Furgon Comfort Standard z Pakietem Look & Entry.
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KOMPAKTOWY FURGON
Funkcjonalny i wszechstronny PROACE CITY to
idealny furgon do miasta. Niezależnie od tego,
który rodzaj nadwozia wybierzesz – Standard
lub Long – bez trudu będziesz mógł przewieźć
nawet 2 europalety.

3,3 m3
0,4 m3§

Furgon
Nadwozie Standard
pozwala na
przewożenie ładunków
o długości do 3,1 m
i objętości do 3,8 m3.

1,8 m

Dodaj do tego ładowność sięgającą 1000 kg
i możliwość holowania przyczepy o masie
do 1,5 t. Nowa Toyota PROACE CITY sprosta
wszystkim Twoim potrzebom.

3,1 m ◊
4,4 m

3,9 m3
0,4 m3§

Furgon
Nadwozie Long
pozwala na
przewożenie ładunków
o długości do 3,4 m
i objętości do 4,3 m3.

2,2 m
3,4 m ◊
4,7 m

3,5 m3
0,3 m3§

1,45 m
3,0 m ◊

Furgon brygadowy
Umożliwia szybką
zmianę przestrzeni
pasażerskiej
na ładunkową i
na odwrót dzięki
otwieranej przegrodzie
i składanej kanapie
w 2. rzędzie.

4,7 m

Drzwi tylne
Tylne drzwi dwuskrzydłowe
dostępne w standardzie lub
opcjonalna klapa bagażnika.
Co wybierzesz?

§
◊

Dodatkowa ładowność z systemem Smart Cargo.
Z systemem Smart Cargo.
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PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA
Nowy PROACE CITY został zaprojektowany tak,
by ułatwić Ci prowadzenie firmy. Przemyślana
konstrukcja auta i kompaktowe wymiary
sprawiają, że pojazd ten doskonale się sprawdza
w środowisku miejskim.
Łatwy dostęp do ładunku zapewniają tylne drzwi
dwuskrzydłowe, opcjonalna tylna klapa, a także
przesuwane drzwi boczne (dostępne w zależności
od wybranej wersji).
Z kolei system Smart Cargo (dostępny
opcjonalnie w wersji Furgon Active z pakietem
siedzeń ACTIVE 3, standard w wersji Furgon
Comfort) zwiększa całkowitą długość ładunku
nawet o 1,3 m i objętość o 0,4 m3.

Czujnik maksymalnej
ładowności
Poinformuje kierowcę
o tym, że waga ładunku
zbliżyła się do maksymalnej lub
ją przekroczyła.

Punkty mocujące
Pomagają zabezpieczać
ładunek i zmniejszają
ryzyko jego uszkodzenia
podczas transportu.

Klapa dachowa
Umożliwia przewożenie
dłuższych elementów
o masie do 100 kg.

Gniazdo 12 V
w przestrzeni ładunkowej
Umożliwia ładowanie
w dowolnym momencie.
Drzwi boczne przesuwane
Zapewniają łatwy dostęp do
przewożonego ładunku nawet
w ciasnych przestrzeniach.
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Model na zdjęciu to Furgon Comfort Standard z Pakietem Look & Entry.
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Model na zdjęciu to Furgon Comfort Standard z Pakietem Look & Entry.
10

WIĘCEJ MIEJSCA, GDY TEGO POTRZEBUJESZ
3 fotele z przodu
Większy komfort podczas
jazdy dla trzech osób.

Mobilne biuro
Stolik wbudowany
w składane oparcie pasażera
zwiększa funkcjonalność.

PROACE CITY z łatwością dostosujesz do potrzeb
swojej firmy. System Smart Cargo z otwieranym
włazem w przegrodzie umożliwi przewożenie
dłuższych ładunków.
Składane oparcie pasażera ze stolikiem (mobilne
biuro, pełni funkcję podłokietnika) zapewni
dodatkową powierzchnię roboczą, idealną dla
notebooków i tabletów. Schowek pod fotelem
z łatwością pomieści mniejsze przedmioty.
W zależności od wybranej wersji z przodu
będą dostępne dwa lub trzy fotele.

Otwierany właz w przegrodzie
Zwiększa długość ładunku o 1,3
m, a objętość o 0,4 m3.
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MIEJSCE DLA WSZYSTKICH I NA WSZYSTKO
Furgon brygadowy PROACE CITY zachwyca
swoją wszechstronnością. Wersja z homologacją
5-miejscową kryje w sobie fotel kierowcy
z podłokietnikiem, regulacją wysokości oraz
regulacją odcinka lędźwiowego, składany fotel
pasażera w 1. rzędzie oraz składaną ławkę
w 2. rzędzie.
Jedziesz tylko z jednym pasażerem,
a potrzebujesz więcej miejsca na bagaż?
Złóż ławkę w 2. rzędzie i przesuń przegrodę
przestrzeni ładunkowej.

Składana ławka w 2. rzędzie
Ławkę w 2. rzędzie można
złożyć na płasko. W połączeniu
z przesuwaną przegrodą
przestrzeni ładunkowej daje
to więcej miejsca na bagaż.

Otwierany właz w przegrodzie
Umożliwia przewóz dłuższych
przedmiotów.

Jesteś sam w aucie? Złóż fotel pasażera
w 1. rzędzie, a będziesz mógł przewieźć
dłuższe ładunki.

Przesuwana przegroda
przestrzeni ładunkowej
Więcej miejsca na bagaż.
Maksymalna
długość załadunku
Przewóz ładunków
o długości do 3 m.
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Model na zdjęciu to Furgon Brygadowy Active Long.
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Model na zdjęciu to Furgon Active Long.
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TWOJA STREFA KOMFORTU
Schowek w drzwiach przednich
Wszystkie niezbędne
przedmioty będziesz miał
w zasięgu ręki.

Schowek pasażera
Wygoda schowka bez
zamknięcia i bezpieczeństwo
schowka zamykanego
(dostępne w zależności
od wersji wyposażenia).

Nowa Toyota PROACE CITY została zaprojektowana tak,
by kierowca mógł się cieszyć komfortową jazdą niezależnie
od czasu spędzonego za kierownicą.
Przestronna kabina, dobrze zorganizowana deska rozdzielcza
i wygodne fotele – to tylko niektóre elementy wyposażenia,
które sprawiają, że codzienna praca staje się łatwiejsza
i przyjemniejsza.

Schowek ponad głowami
kierowcy i pasażera
Dodatkowa przestrzeń
na mniejsze przedmioty.

Fotel kierowcy
z podłokietnikiem
Większa wygoda
podróżowania.
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ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE
PROACE CITY kryje w sobie najnowsze
rozwiązania technologiczne, w tym m.in. system
multimedialny Toyota PRO-Touch z kolorowym
ekranem dotykowym 8". Zapewnia on intuicyjną
obsługę i uprzyjemnia każdą podróż. Z kolei
Apple CarPlay® i Android Auto™ sprawiają,
że cały czas jesteś w łączności ze światem.
Jadąc nowym PROACE CITY, zawsze sprawnie
dotrzesz do celu. Aktualne informacje o ruchu
drogowym są dostarczane przez usługę
TomTom Traffic.

Toyota PRO-Touch
System multimedialny Toyota PRO-Touch
z kolorowym ekranem dotykowym 8"
z obsługą Apple CarPlay® i Android Auto™ oraz
opcjonalnym modułem nawigacji sprawi, że
każda Twoja podróż stanie się przyjemnością.
Z łatwością dotrzesz do celu dzięki czytelnym
mapom 3D. W zasięgu ręki będziesz miał
aktualne informacje o ruchu drogowym,
prognozie pogody, parkingach, stacjach
benzynowych czy punktach POI.

System powiadamiania
ratunkowego (eCall)
Połączy z numerem alarmowym,
jeżeli pojazd będzie uczestniczył
w poważnym wypadku.
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Model na zdjęciu to Furgon Comfort Long.
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Model na zdjęciu to Furgon Comfort Long z Pakietem Smart Active Vision.
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POMAGA DOSTRZEC NIEWIDOCZNE
Kamera cofania
o dalekim zasięgu
Tylna kamera zapewnia wyraźny
obraz otoczenia podczas jazdy.

Widok martwego punktu
po stronie pasażera
podczas jazdy lub cofania
Kamera na lusterku bocznym
po stronie pasażera poprawia
widoczność podczas jazdy
lub cofania.

Smart Active Vision to zaawansowana technologia wspierająca
kierowcę podczas jazdy i wykonywania manewrów. Kamery
zamontowane nad tylnymi drzwiami i pod lusterkiem bocznym
rejestrują otoczenie z tyłu i prawej strony pojazdu. Obraz
wyświetlany jest na ekranie w miejscu lusterka wstecznego.
Kierowca może się przełączać między trzema różnymi
obrazami z kamer. Eliminuje to martwe punkty i ułatwia
bezpieczne parkowanie.

Kamera cofania
o krótkim zasięgu
Tylna kamera pokazuje,
co jest bezpośrednio
za pojazdem, ułatwiając
tym samym parkowanie.

Hamulec postojowy
sterowany elektrycznie
Zwiększa komfort
podczas postojów.
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DOPRACOWANE SILNIKI
W Toyocie wiemy, że wybór ma znaczenie,
dlatego oferujemy PROACE CITY z szeroką
gamą silników benzynowych i wysokoprężnych.
Do wyboru są silniki Diesla o pojemności
1,5 litra i mocy 76 KM, 102 KM lub 131 KM,
z 5- lub 6-stopniową skrzynią manualną
lub przekładnią automatyczną o 8 przełożeniach.
Silnik benzynowy 1.2 D-4T z 6-stopniową skrzynią
manualną ma moc 110 KM, a z 8-stopniową
przekładnią automatyczną – 131 KM.
Jednostki te charakteryzują się najniższym
w klasie poziomem emisji CO₂ i zużyciem paliwa,
co gwarantuje niskie koszty eksploatacji.

Benzyna
1.2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop
Moc: 110 KM
Średnie zużycie paliwa: 5,8–7,7 l/100 km
Średnia emisja CO₂: 155–158 g/km
0–100 km/h: 12,6 s

Benzyna
1.2 D-4T 130 KM 8 A/T Start&Stop
Moc: 131 KM
Średnie zużycie paliwa: 6,1–8,8 l/100 km
Średnia emisja CO₂: 163–165 g/km
0–100 km/h: 11,1 s

Diesel
1.5 D-4D 75 KM 5 M/T
Moc: 76 KM
Średnie zużycie paliwa: 5,0–6,0 l/100 km
Średnia emisja CO₂: 146–149 g/km
0–100 km/h: 15,8 s

Diesel
1.5 D-4D 100 KM 5 M/T Start&Stop
Moc: 102 KM
Średnie zużycie paliwa: 4,6–5,3 l/100 km
Średnia emisja CO₂: 140–146 g/km
0–100 km/h: 12,0 s

Diesel
1.5 D-4D 130 KM 6 M/T Start&Stop
Moc: 131 KM
Średnie zużycie paliwa: 5,0–6,1 l/100 km
Średnia emisja CO₂: 150–152 g/km
0–100 km/h: 9,8 s

Diesel
1.5 D-4D 130 KM 8 A/T Start&Stop
Moc: 131 KM
Średnie zużycie paliwa: 5,1–6,5 l/100 km
Średnia emisja CO₂: 156–158 g/km
0–100 km/h: 10,6 s

Toyota Traction Select
Toyota Traction Select daje pewność,
że poradzisz sobie w każdym terenie.
Pomoże Ci w tym zawieszenie
podwyższone o 30 mm, zwiększona
ładowność i 5 indywidualnych trybów
jazdy dostosowanych
do warunków drogowych.

M/T = manualna skrzynia biegów
A/T = automatyczna skrzynia biegów

20

Model na zdjęciu to Furgon Comfort Standard z Pakietem Look & Entry.
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BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE
PROACE CITY oferuje najwyższy w swojej klasie poziom bezpieczeństwa.
Pojazd może zostać wyposażony w wiele standardowych funkcji bezpieczeństwa,
takich jak system powiadamiania ratunkowego (eCall), układ wczesnego
reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), układ rozpoznawania znaków
drogowych z funkcją inteligentnego dostosowywania prędkości (RSA),
tempomat adaptacyjny (ACC).

Układ wczesnego
reagowania w razie
ryzyka zderzenia (PCS)

Układ ostrzegania
o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu
(LDA)

Układ rozpoznawania
znaków drogowych
z funkcją inteligentnego
dostosowywania
prędkości (RSA)

System
powiadamiania
ratunkowego (eCall)

Wykorzystuje kamerę i laser
do wykrywania innych pojazdów
na drodze przed pojazdem.
Po wykryciu możliwości
wystąpienia kolizji kierowca
otrzymuje ostrzeżenie
dźwiękowe i wizualne
oraz aktywowane zostaje
wspomaganie hamowania.

Za pomocą kamery wykrywa
oznaczenia pasa ruchu
i ostrzega dźwiękowo
i wizualnie, gdy auto zacznie
opuszczać swój pas.

Odczytuje znaki drogowe,
wyświetlając informacje (takie jak
aktualne ograniczenie prędkości
lub zakaz wyprzedzania)
na wyświetlaczu TFT na desce
rozdzielczej. W przypadku
nieprzestrzegania znaków
drogowych ostrzega wizualnie i
dźwiękowo.

Gdy dojdzie do poważnego
wypadku, system eCall
automatycznie połączy się
z numerem 112 i wezwie
pomoc. System eCall aktywuje
się za każdym razem,
gdy zostaną uruchomione
poduszki powietrzne
w Twoim samochodzie.

22

Tempomat
z ogranicznikiem
prędkości

Tempomat
adaptacyjny
(ACC)

Uniemożliwia przyspieszenie
powyżej wartości ustawionej
przez kierowcę. Prędkość
ustawiona przez kierowcę jest
wyświetlana na wyświetlaczu
na desce rozdzielczej i zaczyna
migać, gdy pojazd osiągnie
zakładaną wartość.

Tempomat adaptacyjny
zachowuje ustawioną przez
kierowcę minimalną odległość
od poprzedzającego pojazdu.
Jeżeli odległość spadnie,
system zmniejszy prędkość.
Jeśli odległość ponownie
wzrośnie, system stopniowo
przyspiesza, aż pojazd powróci
do zadanej prędkości jazdy.
23

FURGON LIFE

PRC4001_20

Life Standard

Life Standard
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Główne elementy wyposażenia
— 15" felgi stalowe z oponami
195/65 R15
— Podstawowa ładowność 650 kg
— Tapicerka standardowa
— Radioodbiornik fabryczny zdalnie
sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth®, USB,
mini-jack) + 2 głośniki
— Zestaw głośnomówiący
— System powiadamiania
ratunkowego (eCall)

— Czujnik zmierzchu
— Ręczny hamulec postojowy
— Lusterka zewnętrzne składane ręcznie
— Lusterka zewnętrzne podgrzewane
i regulowane elektrycznie
— Szyby w 1. rzędzie sterowane
elektrycznie
— Systemy ABS, VSC i BA
— Zamek centralny
— Poduszka powietrzna kierowcy
— Poduszka powietrzna pasażera

— Pełnowymiarowe koło zapasowe
— Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane,
otwierane niesymetrycznie 60/40,
nieprzeszklone, z kątem otwarcia 180°
— Pojedyncze siedzenie pasażera
— Fotel kierowcy podstawowy
(brak podłokietnika)

15" felgi stalowe
z oponami 195/65 R15
25

FURGON ACTIVE

PRC4002_20

PRC4001_20

Active Standard

Active Standard
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Active Long

Główne elementy wyposażenia
(dodatkowe względem wersji
Furgon Life)
— Klimatyzacja manualna
— Tempomat z ogranicznikiem prędkości
— Fotel pasażera regulowany ręcznie
— Fotel pasażera składany
— Fotel kierowcy komfortowy
(z podłokietnikiem i regulacją
odcinka lędźwiowego)
— Regulacja wysokości fotela kierowcy
— Przygotowanie do montażu haka
— Drzwi przesuwane z prawej strony

— Wyposażenie opcjonalne
— Pakiet siedzeń ACTIVE 3: kanapa
trzymiejscowa z systemem
Smart Cargo (właz otwierany
w przegrodzie), hamulec postojowy
sterowany elektrycznie, wyświetlacz
LCD między zegarami, składane
oparcie pasażera ze stolikiem
(mobilne biuro, pełni funkcję
podłokietnika)
— Pakiet Business: drewniana
podłoga ochronna przestrzeni
ładunkowej, antypoślizgowa,
tylne czujniki parkowania

— Pakiet Cargo: gniazdo 12 V
w przestrzeni ładunkowej,
wzmocnione oświetlenie przestrzeni
ładunkowej typu LED, 10 punktów
mocujących (haków) w przestrzeni
ładunkowej – 6 na podłodze,
4 po bokach

— Toyota Traction Select: zawieszenie
podwyższone o 30 mm, 16" felgi
stalowe z oponami 215/65 R16,
5 indywidualnych trybów jazdy
dostosowanych do warunków
drogowych, zwiększona ładowność

15" felgi stalowe z oponami 195/65 R15 (Standard)
lub 16" felgi stalowe z oponami 205/60 R16 (Long)
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FURGON COMFORT

Comfort Standard z Pakietem Look & Entry

PRC4001_20

PRC4002_20

Comfort Long z Pakietem Look & Entry

Comfort
Standard
28

Comfort
Long

Główne elementy wyposażenia
(dodatkowe względem wersji
Furgon Active)
— 16" felgi stalowe z kołpakami
i oponami 205/60 R16
— Kierownica multifunkcyjna
— System multimedialny Toyota
PRO-Touch z kolorowym ekranem
dotykowym 8" z obsługą Apple
CarPlay® oraz Android Auto™,
wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz
pomiędzy zegarami

— Kanapa trzymiejscowa z systemem
Smart Cargo (właz otwierany
w przegrodzie)
— Lampy przeciwmgielne
— Układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA)
— Układ rozpoznawania znaków
drogowych z funkcją inteligentnego
dostosowywania prędkości (RSA)
— Układ wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia (PCS)
— Tempomat adaptacyjny (ACC)

Wyposażenie opcjonalne
— Pakiet Look & Entry: system
bezkluczykowego dostępu
do samochodu (Inteligentny
kluczyk), 2 kluczyki ze zdalnym
sterowaniem, przycisk rozrusznika
„Start”, klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa, przedni i tylny zderzak
w kolorze nadwozia, suwnica drzwi
bocznych w kolorze nadwozia,
lusterka zewnętrzne i klamki w kolorze
nadwozia, listwa
boczna chromowana

— Pakiet Winter: podgrzewane przednie
siedzenia skrajne, dodatkowe
ogrzewanie postojowe typu
WEBASTO sterowane z pilota
(on/off) bądź na ekranie radia
— Pakiet Cargo: gniazdo 12 V
w przestrzeni ładunkowej,
wzmocnione oświetlenie przestrzeni
ładunkowej typu LED, 10 punktów
mocujących (haków) w przestrzeni
ładunkowej – 6 na podłodze,
4 po bokach

— Pakiet PRO+NAVI: moduł nawigacji,
moduł Wi-Fi
— Pakiet Tech: system monitorowania
martwego pola (BSD) oraz ruchu
poprzecznego, wyświetlacz
przezierny typu Head-up (HUD),
ładowarka indukcyjna, podgrzewana
przednia szyba

— Pakiet Smart Active Vision:
przednie i tylne czujniki parkowania,
wizualizacja otoczenia z tyłu i boku
pojazdu na ekranie w miejscu
lusterka wstecznego z kamer
zamontowanych nad tylnymi drzwiami
i w lusterku bocznym

16" felgi stalowe z kołpakami
i oponami 205/60 R16
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FURGON BRYGADOWY ACTIVE

PRC4003_20

Furgon Brygadowy Active Long

Furgon Brygadowy
Active Long
30

Główne elementy wyposażenia
— Systemy ABS, VSC i BA
— Tempomat z ogranicznikiem prędkości
— System powiadamiania
ratunkowego (eCall)
— Dwa kluczyki: 1 zwykły
+ 1 ze zdalnym sterowaniem
— Drzwi tylne dwuskrzydłowe,
przeszklone, otwierane
niesymetrycznie 60/40, z kątem
otwarcia 180°, z podgrzewanymi
szybami i wycieraczką, przegroda
ładunkowa przeszklona
— Drzwi boczne przesuwane

prawe i lewe, przeszklone,
sterowane manualnie
— Przegroda przesuwana – krata
z otwieranym włazem
— Szyby w 1. rzędzie
sterowane elektrycznie
— Lusterka zewnętrzne podgrzewane
i regulowane elektrycznie
— Wyświetlacz LCD
z obsługą piktogramów
— Gniazdo 12 V
w przestrzeni ładunkowej
— Klimatyzacja manualna

— Wyposażenie opcjonalne
— Pakiet Sensor: tylne
czujniki parkowania

16" felgi stalowe
z oponami 205/60 R16
31

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Wyposażenie dodatkowe pozwoli dostosować
wnętrze Toyoty PROACE CITY do Twoich potrzeb.

Poprzeczki bagażnika
dachowego
Łatwe w montażu blokowane
poprzeczki tworzą podstawę
do przewożenia przedmiotów,
takich jak bagażniki lub
uchwyty na narty.

Dywaniki podłogowe
Trwałe dywaniki chronią wnętrze
kabiny Twojego samochodu.

Hak holowniczy
Hak holowniczy z kulą
o wysokiej wytrzymałości.

Podest dachowy,
aluminiowo‑stalowy
Mocny i wytrzymały
aluminiowo-stalowy podest
dachowy można przystosować
do przewożenia różnego
rodzaju ładunków.
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Zabezpieczające zamki drzwi
Zamki zabezpieczające
montowane na drzwiach
przedziału ładunkowego
pojazdu.
Zamek ArmaDLock jest
wyposażony w solidną
aluminiową konstrukcję
i wykorzystuje system
blokujący Hasp.
Zamek Mul-T-Lock wpasowuje
się w zewnętrzną stylistykę
i wykorzystuje opatentowany
zamek 3-kierunkowy.

Zabezpieczający panel okienny
Stalowa siatka ochronna zapewnia
dodatkową ochronę ładunku
przed kradzieżą. Jej kształt jest
dopasowany do szyb w Twojej
Toyocie PROACE CITY.
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TAPICERKI, FELGI I KOLORY
1

1. 15" felgi stalowe
z oponami 195/65 R15
Standard w wersjach Furgon Life
i Furgon Active Standard

2

2. 16" felgi stalowe
z oponami 205/60 R16
Standard w wersjach
Furgon Active Long i Furgon
Brygadowy Active
3. 16" felgi stalowe z kołpakami
i oponami 205/60 R16
Standard w wersji
Furgon Comfort

3

Tapicerka standardowa
34

EWP Solid White
lakier podstawowy

EVL Dark Grey
lakier metalizowany

KCA Silver Aluminium
lakier metalizowany

KTV Deep Black
lakier metalizowany
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DANE TECHNICZNE – NADWOZIE STANDARD
Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Benzyna

Benzyna

1.5 D-4D 75 KM
SCR 5 M/T

1.5 D-4D 100 KM
SCR 5 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 6 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 8 A/T
START&STOP

1.2 D-4T 110 KM
6 M/T
START&STOP

1.2 D-4T 130 KM
8 A/T
START&STOP

Typ

turbodiesel

turbodiesel

turbodiesel

turbodiesel

turbodoładowana
benzyna

turbodoładowana
benzyna

Liczba i układ cylindrów

4 cylindry, rzędowy

4 cylindry, rzędowy

4 cylindry, rzędowy

4 cylindry, rzędowy

3 cylindry, rzędowy

3 cylindry, rzędowy

Mechanizm zaworów

16-zaworowy

16-zaworowy

16-zaworowy

16-zaworowy

12-zaworowy

12-zaworowy

System wtrysku paliwa

bezpośredni wtrysk
paliwa common rail

bezpośredni wtrysk
paliwa common rail

bezpośredni wtrysk
paliwa common rail

bezpośredni wtrysk
paliwa common rail

bezpośredni wtrysk
paliwa

bezpośredni wtrysk
paliwa

Pojemność skokowa [cm3]

1498

1498

1498

1498

1199

1199

Średnica × skok [mm × mm]

75,0 × 84,8

75,0 × 84,8

75,0 × 84,8

75,0 × 84,8

75,0 × 90,5

75,0 × 90,5

Stopień sprężania

16,4:1

16,4:1

16,4:1

16,4:1

10,5:1

10,5:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

76 (56)/3500

102 (75)/3500

131 (96)/3750

131 (96)/3750

110 (81)/5500

131 (96)/5500

Maksymalny moment obrotowy
[Nm/obr./min]

230/1750

250/1750

300/1750

300/1750

205/1750

300/1750

SILNIK

Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)
Średnio [l/100 km]

5,0–6,0

4,6–5,3

5,0–6,1

5,1–6,5

5,8–7,7

6,1–8,8

Zalecane paliwo

olej napędowy

olej napędowy

olej napędowy

olej napędowy

benzyna

benzyna

Pojemność zbiornika paliwa [l]

50

50

50

50

61

61

Pojemność zbiornika na preparat AdBlue [l]

17

17

17

17

–

–

Średnia emisja CO₂ [g/km]

146–149

140–146

150–152

156–158

155–158

163–165

Norma emisji spalin

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.3

Euro 6.3

Maksymalna prędkość [km/h]

151

170

184

181

172

186

0–100 km/h [s]

15,8

12,0

9,8

10,6

12,6

11,1

Średnica zawracania [m]

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Przód

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

Tył

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

Przód

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

Tył

tarczowe

tarczowe

tarczowe

tarczowe

tarczowe

tarczowe

Emisja CO₂

Osiągi

Zawieszenie

Hamulce
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DANE TECHNICZNE – NADWOZIE LONG
Diesel

Diesel

Diesel

Benzyna

SILNIK

1.5 D-4D 100 KM
SCR 5 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 6 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 8 A/T
START&STOP

1.2 D-4T 130 KM
8 A/T
START&STOP

Typ

turbodiesel

turbodiesel

turbodiesel

turbodoładowana
benzyna

Liczba i układ cylindrów

4 cylindry, rzędowy

4 cylindry, rzędowy

4 cylindry, rzędowy

3 cylindry, rzędowy

Mechanizm zaworów

16-zaworowy

16-zaworowy

16-zaworowy

12-zaworowy

System wtrysku paliwa

bezpośredni wtrysk
paliwa common rail

bezpośredni wtrysk
paliwa common rail

bezpośredni wtrysk
paliwa common rail

bezpośredni wtrysk
paliwa

Pojemność skokowa [cm3]

1498

1498

1498

1199

Średnica × skok [mm × mm]

75,0 × 84,8

75,0 × 84,8

75,0 × 84,8

75,0 × 90,5

Stopień sprężania

16,4:1

16,4:1

16,4:1

10,5:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

102 (75)/3500

131 (96)/3750

131 (96)/3750

131 (96)/5500

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

250/1750

300/1750

300/1750

300/1750

Średnio [l/100 km]

4,6–5,3

5,0–6,1

5,1–6,5

6,1–8,8

Zalecane paliwo

olej napędowy

olej napędowy

olej napędowy

benzyna

Pojemność zbiornika paliwa [l]

50

50

50

61

Pojemność zbiornika na preparat AdBlue [l]

17

17

17

–

Średnia emisja CO₂ [g/km]

140–146

150–152

156–158

163–165

Norma emisji spalin

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.3

Maksymalna prędkość [km/h]

170

183

181

186

0–100 km/h [s]

12,0

9,8

10,6

11,1

Średnica zawracania [m]

11,4

11,4

11,4

11,4

Przód

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

pseudo MacPherson

Tył

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

Przód

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

Tył

tarczowe

tarczowe

tarczowe

tarczowe

Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

Emisja CO₂

Osiągi

Zawieszenie

Hamulce
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DANE TECHNICZNE – NADWOZIE STANDARD
Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Benzyna

Benzyna

1.5 D-4D 75 KM
SCR 5 M/T

1.5 D-4D 100 KM
SCR 5 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 6 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 8 A/T
START&STOP

1.2 D-4T 110 KM
6 M/T
START&STOP

1.2 D-4T 130 KM
8 A/T
START&STOP

Długość całkowita

4403

4403

4403

4403

4403

4403

Wysokość całkowita

1796–1860

1796–1860

1796–1860

1796–1860

1796–1860

1796–1860

Szerokość całkowita
(bez lusterek bocznych)

1848

1848

1848

1848

1848

1848

Szerokość całkowita
(lusterka boczne rozłożone)

2107

2107

2107

2107

2107

2107

Zwis nadwozia przód

892

892

892

892

892

892

Zwis nadwozia tył

726

726

726

726

726

726

Rozstaw osi

2785

2785

2785

2785

2785

2785

Rozstaw kół przednich

1548

1548

1548

1548

1548

1548

Rozstaw kół tylnych

1568

1568

1568

1568

1568

1568

WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm]

WYMIARY OTWORU ZAŁADUNKOWEGO [mm]
Maksymalna szerokość otworu
załadunkowego

1241

1241

1241

1241

1241

1241

Wysokość tylnego otworu załadunkowego

1196

1196

1196

1196

1196

1196

Minimalna wysokość progu załadunkowego

547

547

547

547

547

547

Maksymalna wysokość progu
załadunkowego

588

588

588

588

588

588

Maksymalna szerokość otworu

675

675

675

675

675

675

Maksymalna wysokość otworu

641

641

641

641

641

641

WYMIARY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ [mm]
Maksymalna długość użytkowa podłogi
(bez systemu Smart Cargo)

1817

1817

1817

1817

1817

1817

Maksymalna długość użytkowa podłogi
(z systemem Smart Cargo)

3090

3090

3090

3090

3090

3090

Maksymalna wysokość użytkowa
przestrzeni bagażowej

1240

1240

1240

1240

1240

1240

Maksymalna szerokość użytkowa
przestrzeni bagażowej (drzwi boczne
pojedyncze/podwójne)

1630/1527

1630/1527

1630/1527

1630/1527

1630/1527

1630/1527

Szerokość przestrzeni bagażowej
pomiędzy nadkolami

1229

1229

1229

1229

1229

1229
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Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Benzyna

Benzyna

1.5 D-4D 75 KM
SCR 5 M/T

1.5 D-4D 100 KM
SCR 5 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 6 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 8 A/T
START&STOP

1.2 D-4T 110 KM
6 M/T
START&STOP

1.2 D-4T 130 KM
8 A/T
START&STOP

Pojemność użytkowa bez systemu
Smart Cargo

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Pojemność użytkowa z systemem
Smart Cargo

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Pojemność w liczbie europalet

2

2

2

2

2

2

Maksymalna liczba miejsc

3

3

3

3

3

3

Masa własna*

1320–1340

1320–1340

1362–1368

1376–1380

b.d.

b.d.

Dopuszczalna masa całkowita

2130–2400

1980–2365

2020–2390

2030–2380

1940–1960

1980–2000

Ładowność*

660–1000

660–1000

658–1002

654–1000

b.d.

b.d.

Maksymalne obciążenie osi przedniej

1200

1100–1200

1200

1100–1200

1110–1200

1200

Maksymalne obciążenie osi tylnej

1400

1075–1400

1075–1400

1075–1400

1075

1075

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca

690–730

690–720

710–730

720–740

670–690

690

POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [m3]

MASY [kg]

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem

800–1080

1000–1350

1200–1500

1000–1350

1200

1300

Dopuszczalna masa zespołu pojazdów

3200

3160–3365

3380–3590

3195–3400

3140–3160

3280–3300

* Podane wartości masy własnej i ładowności mogą się różnić w zależności od wybranych elementów wyposażenia.
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DANE TECHNICZNE – NADWOZIE LONG
Diesel

Diesel

Diesel

Benzyna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm]

1.5 D-4D 100 KM
SCR 5 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 6 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 8 A/T
START&STOP

1.2 D-4T 130 KM
8 A/T
START&STOP

Długość całkowita

4753

4753

4753

4753

Wysokość całkowita

1796–1860

1796–1860

1796–1860

1796–1860

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)

1848

1848

1848

1848

Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)

2107

2107

2107

2107

Zwis nadwozia przód

892

892

892

892

Zwis nadwozia tył

886

886

886

886

Rozstaw osi

2975

2975

2975

2975

Rozstaw kół przednich

1553

1553

1553

1553

Rozstaw kół tylnych

1549

1549

1549

1549

Maksymalna szerokość otworu załadunkowego

1241

1241

1241

1241

Wysokość tylnego otworu załadunkowego

1196

1196

1196

1196

WYMIARY OTWORU ZAŁADUNKOWEGO [mm]

Minimalna wysokość progu załadunkowego

560

560

560

560

Maksymalna wysokość progu załadunkowego

569

569

569

569

Maksymalna szerokość otworu

675

675

675

675

Maksymalna wysokość otworu

641

641

641

641

Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez systemu Smart Cargo)

2167

2167

2167

2167

Maksymalna długość użytkowa podłogi (z systemem Smart Cargo)

3440

3440

3440

3440

Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej

1270

1270

1270

1270

Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej
(drzwi boczne pojedyncze/podwójne)

1630/1527

1630/1527

1630/1527

1630/1527

Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy nadkolami

1229

1229

1229

1229

WYMIARY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ [mm]
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Diesel

Diesel

Diesel

Benzyna

POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA – FURGON [m3]

1.5 D-4D 100 KM
SCR 5 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 6 M/T
START&STOP

1.5 D-4D 130 KM
SCR 8 A/T
START&STOP

1.2 D-4T 130 KM
8 A/T
START&STOP

Pojemność użytkowa bez systemu Smart Cargo

3,9

3,9

3,9

3,9

Pojemność użytkowa z systemem Smart Cargo

4,4

4,4

4,4

4,4

Pojemność w liczbie europalet

2

2

2

2

Maksymalna liczba miejsc

3

3

3

3

1,8

1,8

1,8

1,8

POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA – FURGON BRYGADOWY [m3]
Pojemność użytkowa z 2. rzędem rozłożonym
Pojemność użytkowa z 2. rzędem złożonym

3,5

3,5

3,5

3,5

Pojemność użytkowa z 2. rzędem złożonym, fotel pasażera złożony

4

4

4

4

Maksymalna liczba miejsc

5

5

5

5

MASY [kg]
Masa własna*

1396

1422–1496

1430–1496

1510

Dopuszczalna masa całkowita

2285–2360

2230–2400

2250–2395

2200–2320

Ładowność*

954

799–958

854–940

850

Maksymalne obciążenie osi przedniej

1200

1200

1200

1200

Maksymalne obciążenie osi tylnej

1380–1400

1380–1400

1400

1400

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca

730–750

740–750

750

730–750

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem

1000–1050

1200–1250

1000

950–985

Dopuszczalna masa zespołu pojazdów

3215–3380

3430–3600

3250–3395

3130–3300

* Podane wartości masy własnej i ładowności mogą się różnić w zależności od wybranych elementów wyposażenia.
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DANE TECHNICZNE – DOSTĘPNOŚĆ
2/3 MIEJSCA – POJEMNOŚĆ ŁADUNKOWA
(Smart Cargo + 0,4 m3)
PRC4001_20

5 MIEJSC – POJEMNOŚĆ ŁADUNKOWA

2/3 FOTELE PRZEDNIE

PRC4001_20

FURGON
3,3

0,4

STANDARD

PRC4002_20

3,9

PRC4002_20

0,4

LONG
PRC4003_20

PRC4003_20

FURGON
BRYGADOWY
3,5
LONG

42

0,3

1,8

0,25

PRC4003_20

TYLNE DRZWI SKRZYDŁOWE

PRO4011_20

PRO4012_20

TYLNA KLAPA

PRO4008_20

BOCZNE DRZWI Z 1 STRONY

PRC4001_20

BOCZNE DRZWI Z OBU STRON

PRC4001_20

PRO4009_20
PRC4002_20

PRC4002_20

PRC4003_20

PRC4003_20

PRO4010_20
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DANE TECHNICZNE – WYMIARY
STANDARD

LONG

1796–1860 mm

1240 mm

560–569 mm

547–588 mm

160 mm

1072 mm

1796–1860 mm

675 mm (do przegrody)

1240 mm

1072 mm

641 mm (do przegrody)

160 mm

1548 mm (STD) / 1553 mm (LONG)
2785 mm

2975 mm

726 mm

4403 mm

886 mm

1848 mm

4753 mm

2107 mm

3440 mm

3090 mm

2167 mm

1817 mm

799 mm
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1196 mm
1241 mm

1229 mm

1630 (1DR) / 1527 (2DR) mm

1241 mm

1229 mm

1630 (1DR) / 1527 (2DR) mm

1087 mm

703 mm

491 mm

1241 mm

45

WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO

Furgon Life

Furgon Active

Furgon Comfort

Furgon Brygadowy Active

Systemy ABS, VSC i BA









Asystent ruszania ze wzniesienia (HAC)









System monitorowania ciśnienia w oponach









Czujnik zmierzchu









Poduszka powietrzna kierowcy









Poduszka powietrzna pasażera









System powiadamiania ratunkowego (eCall)









Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

−

−



−

Układ rozpoznawania znaków drogowych z funkcją
inteligentnego dostosowywania prędkości (RSA)

−

−



−

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

−

−



−

Tempomat adaptacyjny (ACC)

−

−



−

System monitorowania martwego pola (BSD)
oraz ruchu poprzecznego

−

−



−

Wyświetlacz przezierny typu Head-up (HUD)

−

−



−

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

−



−



AUDIO

Furgon Life

Furgon Active

Furgon Comfort

Furgon Brygadowy Active

Radioodbiornik fabryczny zdalnie sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth®, USB, mini-jack) + 2 głośniki





−



Zestaw głośnomówiący









Moduł nawigacji

−

−



−

Moduł Wi-Fi

−

−



−

System multimedialny Toyota PRO-Touch z kolorowym ekranem
dotykowym 8" z obsługą Apple CarPlay® oraz Android Auto™,
wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz pomiędzy zegarami

−

−



−

1 Podstawowa ładowność 650 kg jest dostępna tylko dla długości Standard z silnikami: 2.0 T 1.5 D-4D 75 KM SCR 5 M/T diesel, 2.0 T 1.5 D-4D 100 KM SCR 5 M/T Start&Stop diesel,
2.0 T 1.5 D-4D 130 KM SCR 6 M/T Start&Stop diesel, 2.0 T 1.5 D-4D 130 KM SCR 8 A/T Start&Stop diesel, 1.2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop benzyna, 1.2 D-4T 130 KM 8 A/T Start&Stop
benzyna. 2 Zwiększona ładowność dla długości Standard jest dostępna tylko z silnikami: 2.3 T 1.5 D-4D 75 KM SCR 5 M/T diesel, 2.3 T 1.5 D-4D 100 KM SCR 5 M/T Start&Stop diesel,
2.4 T 1.5 D-4D 130 KM SCR 6 M/T Start&Stop diesel, 2.4 T 1.5 D-4D 130 KM SCR 8 A/T Start&Stop diesel.
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FUNKCJONALNOŚĆ

Furgon Life

Furgon Active

Furgon Comfort

Furgon Brygadowy Active

Immobilizer









Regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach









Ręczny hamulec postojowy





−



Hamulec postojowy sterowany elektrycznie

−





−

Przystosowanie do montażu relingów dachowych









Rząd trzeci nieprzeszklony







−

Dwa kluczyki: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem





−



Dwa kluczyki zdalne

−

−



−

Zamek centralny









Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane, otwierane
niesymetrycznie 60/40, nieprzeszklone, z kątem otwarcia 180°







−

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane
niesymetrycznie 60/40, z kątem otwarcia 180°, z podgrzewanymi
szybami i wycieraczką, przegroda ładunkowa przeszklona

−







Klapa tylna przeszklona z podgrzewaniem szyby i wycieraczką,
szyba nieotwierana

−





−

Tylne czujniki parkowania

−



−



Przednie i tylne czujniki parkowania wraz z kamerą cofania 180°

−

−



−

Przednie i tylne czujniki parkowania, wizualizacja
otoczenia z tyłu i boku pojazdu na ekranie w miejscu
lusterka wstecznego z kamer zamontowanych nad tylnymi
drzwiami i w lusterku bocznym

−

−



−

Pełnowymiarowe koło zapasowe









Podstawowa ładowność 650 kg



1

−

−

Standardowy prześwit









Zwiększona ładowność

−

2





Gniazdo 12 V w przestrzeni ładunkowej

−







Ładowarka indukcyjna

−

−



−

Podgrzewana przednia szyba

−

−



−

Przygotowanie do montażu haka

−







Dywaniki gumowe
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WYPOSAŻENIE
KOMFORT

Furgon Life

Furgon Active

Furgon Comfort

Furgon Brygadowy Active

Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie z funkcją domykania

−

−



−

Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie





−



Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów





−



Wyświetlacz LCD z obsługą tekstu

−

−



−

Wyświetlacz LCD między zegarami

−



−

−

Standardowe oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej









Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera









Schowek pasażera bez zamknięcia





−



Lusterka zewnętrzne składane ręcznie





−

−

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

−

−



−

Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie





−



Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie









System bezkluczykowego dostępu do samochodu
(Inteligentny kluczyk), 2 kluczyki ze zdalnym sterowaniem

−

−



−

Przycisk rozrusznika „Start”

−

−



−

Obsługa Mirror Link

−

−



−

Kierownica multifunkcyjna

−

−



−

Klimatyzacja manualna

−







Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

−

−



−

Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)

−

−



−

Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu WEBASTO
sterowane z pilota (on/off) bądź na ekranie radia

−

−



−
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FOTELE

Furgon Life

Furgon Active

Furgon Comfort

Furgon Brygadowy Active

Pojedyncze siedzenie pasażera





−



Fotel kierowcy podstawowy (brak podłokietnika)



−

−

−

Kanapa trzymiejscowa z systemem Smart Cargo
(właz otwierany w przegrodzie)

−





−

Fotel pasażera regulowany ręcznie

−







Fotel kierowcy komfortowy (z podłokietnikiem
i regulacją odcinka lędźwiowego)

−







Składane oparcie pasażera ze stolikiem (mobilne biuro,
pełni funkcję podłokietnika)

−





−

Regulacja wysokości fotela kierowcy

−







Fotel pasażera składany

−



−



Podgrzewane przednie siedzenia skrajne

−

−



−

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

Furgon Life

Furgon Active

Furgon Comfort

Furgon Brygadowy Active

6 punktów mocujących (haków) w przestrzeni ładunkowej







−

Standardowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej (3 żarówki)







−

Przegroda metalowa nieprzeszklona







⁻

Wzmocnione oświetlenie przestrzeni ładunkowej typu LED

−





−

10 punktów mocujących (haków) w przestrzeni ładunkowej
– 6 na podłodze, 4 po bokach

−





−

Drewniana podłoga ochronna przestrzeni ładunkowej,
antypoślizgowa

−



−

−

Drzwi boczne przesuwane prawe i lewe, nieprzeszklone,
sterowane manualnie

−





−

Drzwi przesuwane z prawej strony

−





−

Drzwi boczne przesuwane prawe i lewe, przeszklone,
sterowane manualnie

−

−

−



Przegroda przesuwana – krata z otwieranym włazem

−

−

−
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WYPOSAŻENIE
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Furgon Life

Furgon Active

Furgon Comfort

Furgon Brygadowy Active

Listwa ochronna boczna w kolorze czarnym









Zderzaki nielakierowane czarne









Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia

−

−



−

Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym









Lusterka zewnętrzne i klamki w kolorze nadwozia

−

−



−

Suwnica drzwi bocznych w kolorze nadwozia

−

−



−

Listwa boczna chromowana

−

−



−

Standardowe mocowanie dźwigni biegów
(brak konsoli centralnej)









Światła do jazdy dziennej









Lampy przeciwmgielne

−

−



−

15" felgi stalowe



1

−

−

16" felgi stalowe

−

2

−



16" felgi stalowe z kołpakami

−

−



−

16" felgi aluminiowe

−

−



−

WYGLĄD WEWNĘTRZNY

Furgon Life

Furgon Active

Furgon Comfort

Furgon Brygadowy Active

Nielakierowane klamki wewnętrzne









Tapicerka standardowa









Kierownica z tworzywa sztucznego









Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego









Lusterko wsteczne wewnętrzne

−







OFF-ROAD
Toyota Traction Select: zawieszenie podwyższone o 30 mm,
16" felgi stalowe 215/65 R16, 5 indywidualnych trybów
jazdy dostosowanych do warunków drogowych,
zwiększona ładowność

Furgon Life
−

Furgon Active


Furgon Comfort


Furgon Brygadowy Active
−

1 15" felgi stalowe dla długości Standard są dostępne tylko z silnikami: 2.0 T 1.5 D-4D 75 KM SCR 5 M/T diesel, 2.0 T 1.5 D-4D 100 KM SCR 5 M/T Start&Stop diesel, 2.0 T 1.5 D-4D 130 KM SCR
6 M/T Start&Stop diesel, 2.0 T 1.5 D-4D 130 KM SCR 8 A/T Start&Stop diesel. 2 16" felgi stalowe dla długości Standard są dostępne tylko z silnikami: 2.3 T 1.5 D-4D 75 KM SCR 5 M/T diesel,
2.3 T 1.5 D-4D 100 KM SCR 5 M/T Start&Stop diesel, 2.4 T 1.5 D-4D 130 KM SCR 6 M/T Start&Stop diesel, 2.4 T 1.5 D-4D 130 KM SCR 8 A/T Start&Stop diesel, 1.2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop
benzyna, 1.2 D-4T 130 KM 8 A/T Start&Stop benzyna.
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DOSTĘPNE PAKIETY WYPOSAŻENIA

Furgon Life

Furgon Active

Furgon Comfort

Furgon Brygadowy Active

Pakiet siedzeń ACTIVE 3: kanapa trzymiejscowa
z systemem Smart Cargo (właz otwierany w przegrodzie),
hamulec postojowy sterowany elektrycznie, wyświetlacz LCD
między zegarami, składane oparcie pasażera ze stolikiem
(mobilne biuro, pełni funkcję podłokietnika)

−



−

−

Pakiet Cargo: gniazdo 12 V w przestrzeni ładunkowej,
wzmocnione oświetlenie przestrzeni ładunkowej typu LED,
10 punktów mocujących (haków) w przestrzeni ładunkowej
– 6 na podłodze, 4 po bokach

−





−

Pakiet Business: drewniana podłoga ochronna przestrzeni
ładunkowej, antypoślizgowa, tylne czujniki parkowania

−



−

−

Pakiet Tech: system monitorowania martwego pola (BSD) oraz
ruchu poprzecznego, wyświetlacz przezierny typu Head-up
(HUD), ładowarka indukcyjna, podgrzewana przednia szyba

−

−



−

Pakiet Look & Entry: system bezkluczykowego dostępu
do samochodu (Inteligentny kluczyk), 2 kluczyki ze zdalnym
sterowaniem, przycisk rozrusznika „Start”, klimatyzacja
automatyczna dwustrefowa, przedni i tylny zderzak w kolorze
nadwozia, suwnica drzwi bocznych w kolorze nadwozia,
lusterka zewnętrzne i klamki w kolorze nadwozia, listwa
boczna chromowana

−

−



−

Pakiet PRO+NAVI: moduł nawigacji, moduł Wi-Fi

−

−



−

Pakiet Smart Active Vision: przednie i tylne czujniki
parkowania, wizualizacja otoczenia z tyłu i boku pojazdu
na ekranie w miejscu lusterka wstecznego z kamer
zamontowanych nad tylnymi drzwiami i w lusterku bocznym

−

−



−

Pakiet Winter: podgrzewane przednie siedzenia skrajne,
dodatkowe ogrzewanie postojowe typu WEBASTO
sterowane z pilota (on/off) bądź na ekranie radia

−

−



−

Pakiet Sensor: tylne czujniki parkowania

−

−

−



 = Standard

 = Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

− = Niedostępne
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TOYOTA PROFESSIONAL. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE
W Toyocie wiemy, że własny biznes to
nigdy nie jest tylko zwykła praca. To styl
życia, to pasja i sposób komunikowania się
ze światem. Właśnie dlatego stworzyliśmy
gamę pojazdów użytkowych, którym można
zaufać. Wybierz nowego kompaktowego
PROACE CITY, PROACE, PROACE Verso
lub legendarnego Hiluxa i oddaj firmę
w bezpieczne ręce. Toyota Professional
zapewni Ci wsparcie i zagwarantuje
zupełny spokój.
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SZYBKIE USŁUGI

SERWIS EKSPRESOWY

Niektóre rzeczy po prostu nie mogą
czekać, dlatego stworzyliśmy szybki
serwis na potrzeby pilnych napraw.
Naprawdę nie da się szybciej.

Czas to pieniądz, dlatego też
gwarantujemy wykonanie planowych
usług serwisowych i obsługi
technicznej w 60 minut.

ASSISTANCE NA DRODZE

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

Dobrze wiedzieć, że nigdy nie jesteś
sam: nasza pomoc drogowa obejmuje
warsztaty mobilne i naprawy
pojazdów, abyś mógł jak najszybciej
powrócić do pracy.

Potrzebujesz furgonu, kiedy
zajmujemy się Twoim? Nasza flota
samochodów zastępczych czeka
na Ciebie.

CAŁKOWITY
SPOKÓJ UMYSŁU
Z TOYOTĄ
WYDŁUŻONE GODZINY OTWARCIA

SERWIS JAKOŚCI

LEPSZE ZABEZPIECZENIA

Zajmiemy się Twoim samochodem
wtedy, kiedy nie potrzebujesz go
w swojej firmie, dostosowując godziny
pracy do Twoich potrzeb.

Twoja Toyota musi przejść przegląd co najmniej raz
na 2 lata lub co 30 000 km (w zależności od tego,
co pierwsze nastąpi).1

Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test firm
ubezpieczeniowych.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

TOYOTA EUROCARE

Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane tak,
aby zminimalizować koszty ich utrzymania.

ORYGINALNE CZĘŚCI

Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim autem.
Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni program
pomocy drogowej Toyota Eurocare, który działa
w 44 krajach Europy.

W Twoim aucie zastosowano wyłącznie oryginalne
i zatwierdzone części, dzięki temu możesz mieć
pewność najwyższej jakości Toyoty.

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

GWARANCJA PRO
Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem
w produkcji lub montażu w każdym nowym
samochodzie Toyoty objęte są gwarancją
obowiązującą przez okres do 3 lat
lub 1 000 000 km.2

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością
o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd.
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego
Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte są
3-letnią gwarancją.3

Więcej informacji na temat spokoju ducha znajdziesz pod adresem:
www.toyota.pl/service-and-accessories.
1 Szczegółowe informacje o przeglądach uzyskasz u dilera. 2 W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu
do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja obejmuje także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę
na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta powstałego na skutek usterki fabrycznej. Toyota PROACE CITY
objęta jest również 6-letnią gwarancją na perforację nadwozia. 3 Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.
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KINTO ONE to atrakcyjna forma użytkowania samochodu,
którą można łatwo dopasować do własnego stylu życia
lub rodzaju prowadzonej działalności. Oferuje ona
wszystkie korzyści z posiadania nowego samochodu
bez konieczności jego kupowania. Wystarczy wybrać
czas trwania umowy i przebieg, jaki pasuje właśnie Tobie,
dodać pakiety serwisowe i dodatkowe usługi.
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB WŁAŚCICIELEM FIRMY?
Wybierz LEASING NIŻSZYCH RAT KINTO ONE. Wspólnie
stworzymy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy z niskimi
kosztami użytkowania pojazdu zawartymi w jednej niskiej racie
miesięcznej i trzema wariantami zakończenia umowy.
JESTEŚ KLIENTEM INDYWIDUALNYM?
Sięgnij po LEASING KONSUMENCKI KINTO ONE, który
jest oferowany na warunkach dostępnych dotychczas tylko
dla przedsiębiorców.
ZARZĄDZASZ FLOTĄ POJAZDÓW?
Poznaj zalety produktu WYNAJEM I ZARZĄDZANIE FLOTAMI
KINTO ONE przeznaczonego dla dużych firm i korporacji
poszukujących kompleksowej oferty, atrakcyjnego finansowania
i centralnego zarządzania procesami obsługi.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KINTO ONE?
1. Stała, niska miesięczna rata.
2. Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb.
3. Szeroka gama oszczędnych aut hybrydowych.
4. Kontrola nad wydatkami.
5. Opcjonalne pakiety serwisowe i inne usługi.
6. Dedykowane wsparcie dla Klienta.
Zapytaj o ofertę dla siebie lub swojej firmy.

Program Partnerski Toyota More
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści!
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości

WIĘCEJ punktów

WIĘCEJ nagród

Toyota More wykracza poza ramy zwykłego
programu punktowego. To świat idealnie
dostosowany do Twoich potrzeb – pełen
wygodnych rozwiązań, oryginalnych akcji specjalnych
oraz korzyści niedostępnych nigdzie indziej.

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą
łatwością i niejako „przy okazji”:
• podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty,
• przy każdej transakcji kartą Toyota Bank,
• u partnerów programu.

Zapisz się jeszcze dziś! Jeżeli Toyota jest dla Ciebie
czymś więcej niż tylko kolejnym samochodem,
koniecznie przystąp do partnerskiego programu
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy
dzień zwłoki to stracona szansa na punkty i nagrody.

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank,
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając
auto w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty
na rabat na nowy samochód.

W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu
swoich punktów. Korzystny rabat na nowy
samochód lub usługi serwisowe to tylko część
z wielu innych możliwości. Szczegóły znajdziesz
na stronie internetowej:
www.toyotamore.pl.
• rabat przy zakupie nowej Toyoty,
• zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria),
• odnowienie karty kredytowej Toyota Bank.
Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!

– zadzwoń na infolinię

0801 20 20 20 lub +48 22 574 04 35
– lub zarejestruj się na stronie
www.toyotamore.pl

Stan na 5 lutego 2015 r.

TO NIE JEST ZWYKŁY FURGON.
TO PROACE CITY OD TOYOTA PROFESSIONAL.

Zeskanuj kod QR,
aby zacząć nowe
doświadczenie
z PROACE CITY.

TOYOTA.PL
Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu
oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające
dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji:
www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych
aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie,
wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz
art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo
homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone
w dokumencie gwarancyjnym.
Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dilera Toyoty celem przedstawienia warunków specjalnych.
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