
ГАРАНЦИЯ

10 ГОДИНИ ИЛИ 200 000 KM

Посочените цени са в лева с ДДС. Актуализация 01.11.2022г.

МЕСТА 2.0 D / 144 к.с. 6 МТ S&S 2.0 D / 180 к.с. 8 AТ S&S

Base L1H1 Medium 8+1 73 150 -

Base L2H1 Long 8+1 77 658 -

Comfort L2H1 Long 8+1 86 169 94 680

VIP+L2H1 Long 6+1 - 119 145

PROACE  

VERSO 

2023







10 години гаранция с Toyota Relax

Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години

Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing

С ПРОГРАМА TOYOTA RELAX



ЕКСТЕРИОР

 Антиблокираща спирачна система с електронно  

разпределение на спирачното усилие (ABS+EBD)

 Система за управление на динамичната устойчивост на  

автомобила (VSC)

 Автоматични дневни светлини (DRL)

 Сервоусилвател на волана

 Асистент за потегляне по наклон (НАС)

 Система за шофиране с постоянна скорост и ограничител  на скоростта 

(Cruise Control + Speed Limiter)

 Електрически и отопляеми странични огледала

 Халогенни фаровете с регулиране на височината

 Централно заключване с дистанционно в ключа на  

автомобила

 Един сгъваем ключ с дистанционно управление + един  обикновен 

ключ

 Брони, дръжки на вратите и огледала в черен цвят

 Две задни врати с прозорци, реотани и чистачки,  отварящи 

се на 1800

 Гуми с размер 215/65 R16С със стоманени колела

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 7" Цветен дисплей, Радио DAB с 4 говорителя, USB порт,  Bluetooth и 

Управление на функциите зад волана

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Предни и странични въздушни възглавници за водача и  

пътниците на предната седалка

 Седалка  за 2-ма пътници до шофьора

 3 седалки на 2-ри ред, делими в съотношение 1/3-2/3

 3 седалки на 3-ти ред, фиксирани

 Триточкови пиротехнически колани с регулиране по  

височина

 Регулиране на волана по височина и дълбочина

 Климатик

 Подлакътник на шофьорската седалка

 Регулируеми подглавници за всички места

 Ръчно регулируема седалка за водача по височина и  

дължина

 Сгъваема облегалка на шофьорската седалка

 Огледало за обратно виждане в купето

 Звукова сигнализация за забравени светлини

 Звукова сигнализация за забравен контактен ключ на  таблото

 Имобилайзер

 Остъклена кабина

 3 изводa за 12V ток - на таблото, в жабката и на 3-ти ред  

седалки

 Отваряеми плъзгащи прозорци за 2-ри ред седалки

 Жабка за вещи с капак и осветление

 Монохромен малък дисплей в приборното табло

 Пространство за съхранение на вещи над предното стъкло

 Халки за закрепване на товари в товарното помещение

 Седалки в тъмносива тапицерия

 Място за бутилка в джобовете на вратите

 Осветление на тавана за 3-те реда седалки

 Чистачки с програмируем интервал и пръскалки в  

чистачките

 Място за вещи върху арматурното табло

 Място за багаж под предната пътническа седалка

 Дясна плъзгаща се врата с прозорци, за качване на  

пътници

 Нормална резервна гума, монтирана под пода на товарния  отсек

 Свръхтонирани задни стъкла

 Система за следене налягането в гумите (TPMS)

L1H1 / L2H1

9 места

BASE







10 години гаранция с Toyota Relax

Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години

Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing



ЕКСТЕРИОР

 Предни фарове за мъгла

 Ламинирано, акустично и атермично предно стъкло

 Брони, дръжки на вратите и огледала в цвета на купето

 Неотваряеми прозорци за 2-ри ред седалки

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Автоматичен Климатик

 Допълнителен климатик за задните места

 Автоматично включване на чистачките

 Електрохроматично огледало за обратно виждане в купето

 Мултифункционален таван

 Седалки в тъмносива тапицерия

 Монохромен информационен дисплей в бял цвят в  

приборното табло

 Настройка на лумбалната опора на шофьорската седалка

 Сгъваема облегалка на предната пътническа седалка,  

несгъваема на шофьора

 Осветление на тавана за 3-те реда седалки  с 2 

допълнителни лампи за четене

 Подлакътник на предната пътническа седалка

 Без място за багаж под предната пътническа седалка

 Осветление в багажното отделение

 3 седалки на 3-ри ред, делими в съотношение 1/3-2/3

 Лява плъзгаща се врата с прозорци, за качване  на

пътници

 Заден парктроник

COMFORT(Допълнително оборудване

над ниво  BASE)

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 7" Цветен дисплей с вградена Навигация за Европа, Радио DAB,  

USB порт, Bluetooth

 Управление на аудио функциите от волана

 4 изводa за 12V ток - на таблото, в жабката,  на 2-

ри и на 3-ти ред седалки

L2H1

9 места







10 години гаранция с Toyota Relax

Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години

Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing



ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 2 странични моторизирани плъзгащи врати

 Цветен информационен дисплей в приборното табло

 Кожени седалки

 2 подвижни кресла на втори ред на релси

 3 подвижни седалки на трети ред на релси, делими 1/3 - 2/3

 Панорамен (стъклен) таван, състоящ се от 2 отделни  

паралелни части

 3 седалки тип “пейка” на трети ред на релси

 Електрохроматично (потъмняващо) огледало за обратно  виждане, 

с вграден сензор за съвместна работа със  системата за 

автоматично превключване между къси и  дълги светлини

 Отваряеми масички на гърба на предните седалки

 Тексилни стелки за всичи седалки

 Въздушни завеси за 2-ри и 3-ти ред седалки

 Предни седалки с електрическа настройка във височина и  лумбална 

опора

ЕКСТЕРИОР

 Безключово отваряне на вратите

 Предни паркинг сензори

 Задни паркинг сензори

 Силно затъмнени задни стъкла

 Електрически сгъваеми външни огледала

 Алуминиеви джанти с гуми 225/55/R17 с подсилени  гуми

 Странични огледала с електрическо регулиране и  

отопление и автоматично прибиране с бутон

 Система за следене на мъртвата точка с индикация  в 

страничните огледала (BSM)

 Камера, подпомагаща паркирането на заден ход,  

визуализация на мултимедийната система

 LED aвтоматични дневни светлини

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 Вградена навигационна система с карти за Европа  

визуализираща се на 7” монитор на аудиосистемата

 Съраунд аудиосистема със 7” сензорен дисплей

VIP+(Допълнително оборудване  над 

ниво COMFORT)

L2H1

7 места

Активна система, спомагаща за избягване на сблъсък (PCS) с Автоматична

аварийна спирачка (AEB). Системата следи пътните условия пред

автомобила за наличие на препятствия.

Адаптивен автопилот (Adaptive Cruise Control), който поддържа постоянна,

зададена скорост и постоянна дистанция зад предходния автомобил.

Система за предупреждение при напускане на пътната лента (LDW), която

чрез камера следи маркировката на избраната пътна лента. При риск

автомобилът да напусне пътната лента, системата предупреждава водача.

Асистент за автоматично превключване между дълги и къси светлини

(AHB), който регистрира фарове на насрещни автомобили, габаритни

светлини и улично осветление и автоматично превключва между дълги и

къси светлини.

Асистент за регистриране на пътни знаци (RSA). Чрез камера системата

регистрира знаци за ограничения на скоростта и изпреварването и ги

визуализира на дисплея

*за ниво на оборудване VIP+

TOYOTA SAFETY SENSE*







10 години гаранция с Toyota Relax

Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години

Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing



2.0 D / 144 к.с.

6 МТ S&S

2.0 D / 177 к.с.

8 AТ S&S

Работен обем на двигателя см3
1997 1997

Максимална мощност к.с. при об./мин 144 177

Максимален въртящ момент Нм при об./мин 340 400/2000-2500

Трансмисия МТ/АТ 6-степенна МТ 8-степенна АТ

Максимална скорост км / ч 185 185

Ускорение (0 - 100 kм / ч) секунди N/A 8,8

Разход (комбиниран цикъл)** л / 100 км 5.3 5.7

Емисии CO2** (комбиниран цикъл) г / км 139 150

Обем на резервоара за гориво литри 69 69

Обем на резервоара за AdBlue литри 21 21

Екологична норма стандарт Euro 6.3 Euro 6.3

Теглителна способност със и без спирачки килограми 1900/750 1900/750

ТЕХНИЧЕСКИ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Разходът на гориво и емисиите на CO2 са измерени в контролирана среда според Директива 80/1268/  ЕЕС. Стилът 

на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)

променят реалните показатели.

Тъмно сив (EVL)

металик

Черен (KTV)

металик

Кафяв (KCM)*

металик

Бял (EPR)

ЦВЕТОВЕ

ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЦВЯТ 

МЕТАЛИК - 900лв

БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

Сребрист (KCA)

металик







10 години гаранция с Toyota Relax

Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години

Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing



РАЗМЕРИ

MEDIUM L1H1 LONG L2H2

Изправени трети ред седалки

При сгънати трети ред седалки

При демонтиран трети ред седалки

При сгънати втори и трети ред седалки

При деомонтирани втори и трети ред седалки

обем на пространството, измерен спрямо височината на облегалките на седалките (литри)

обем на пространството, измерено над облегалките на седалките (литри)







10 години гаранция с Toyota Relax

Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години

Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing



Пълните условия на програмата Toyota Relax са публикувани и достъпни по всяко време на https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:

МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 0700 700 66; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; Т.С.Ц. Велико Търново,

тел. 062/ 690 039; МОТОТОМ, Добрич, тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880;

ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10;

ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ПОЛИХРОНОВ Мотърс, Хасково, тел. 038/606 401

Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да
варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва
правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA.
Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на
продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен
договор за продажба със съответния клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват
регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.







10 години гаранция с Toyota Relax

Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години

Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing



Черна уретанова защитна лайстна на  

задната броня

PZ4L1H054000

Изработена от здрава черна пластмаса за защита  на 
задната броня при плъзгане на тежки или  неудобни 
товари в багажника.

308 лв

АКСЕСОАРИ

Страничен ролбар, черен мат  

PZ4L1H2910

Отличителните цилиндричен степенки  от 

неръждаема стомана с матово черно

покритие привличат вниманието и предпазват  

страничните панели от леки удари.

1619 лв

Страничен ролбар за Proace, Метален  

PZ4L1H290000

Отличителните цилиндрични хромирани  степенки от 
неръждаема стомана привличат  вниманието и 
предпазват страничните панели от  леки удари.

1860 лв

Държач за 2 велосипеда  

PZ4L0H050000

Задна стойка за сигурно транспортиране на  до два 
велосипеда е изработена от стомана с  висока здравина 
и се прикрепя откъм задната  страна на автомобила към 
монтиран теглич.
Задължително се поръчва с Теглич и окабеляване  (нужна е 
регистрация в КАТ за да се постави  регистрационна табела).

1081 лв

Хромирана защитна лайстна за  задната 

броня

PZ4L1H054200

Предпазва боята на задната броня от  надраскване при 
плъзгане на тежки или  неудобни товари в багажника.

423 лв

Задни паркинг сензори  

PZ4L1H0423, PW50100700XX,  

PW50100210XX, PW50100582*

Най-новото поколение ултразвукова система за помощ при паркиране на Toyota доказва своите  предимства когато сте 
на паркинга или когато се приближавате близо до ниски предмети. Интегрирани  дискретно в предната и задната броня, 
те ще се активират при скорост по-ниска от 20 км/час като ще  чуетет ясен писукащ звук в кабината, който прогресивно 
ще се усилва колкото повече се приближавате  до препятствие. В допълнение към комплекта сензори в цвета на купето, 
сензорите могат да бъдат  боядисани в цвета на броните на вашия автомобил. Комплектът включва кабелен сноп за 
свързване.

999-1026 лв

Задни калобрани

PZ4L1H196000

Проектирани, за да се слеят с контурите на  Proace и да 
предпазят панелите на каросерията  от пръскане на вода, 
кал и камъни.

192 лв

2048 лв

Държач за 3 велосипеда  

PZ4L0H050100

Задна стойка за сигурно транспортиране на  до три 
велосипеда е изработена от стомана с  висока 
здравина и се прикрепя откъм задната  страна на 
автомобила към монтиран теглич. Задължително се 
поръчва с Теглич и окабеляване  (нужна е 
регистрация в КАТ за да се постави  регистрационна 
табела).

Фарове за мъгла  

PZ4L1H051100

Фаровете за мъгла помагат за по-безопасното  шофиране 
при лошо време и ограничена  видимост. Те се закрепват 
е специални  предвидени отвори в предната броня и 
добавят  допълнителен дизайнерски стил на предната 
част  на вашия автомобил.

531 лв

L1 и L2

Предни калобрани

PZ4L1H096000

Проектирани, за да се слеят с контурите на  Proace и да 
предпазят панелите на каросерията  от пръскане на 
вода, кал и камъни.

192 лв

 10 години гаранция с Toyota Relax
Пълните условия на програмата Toyota Relax са публикувани

и достъпни по всяко време на https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax



1865 лв

Стоманена платформа за покрива

PZ4L0H261200

Максимална товароносимост на платформата на  
покрива: 170 кг
Тегло на покривната платформа: 35 кг  
Приблизителни размери: 2300 x 1280 (ДxШ)  Този 
аксесоар трябва да бъде монтиран заедно  със 
защитно фолио за покрива (потърсете  
допълнително). С добавянето на стоманената  
платформа височината на автомобила се  увеличава с 
200 мм.

АКСЕСОАРИ

Напречна греда за покрива - 1 брой

PZ4L0H061200

Алуминиевият багажник на покрива на Toyota е  

специално направен, за да добави допълнително  

измерение към товароносимостта на вашия  автомобил. 

Той е лесен за инсталиране, предлага  възможност за 

пълно заключване и има плавен  аеродинамичен 

профил, който мнамалява шума  от вятъра. Концепцията 

на багажника предлага  бързо закрепване, което ви 

позволява да го  комбинирате с  допълнителни 

приспособления  за вашите специфични транспортни 

нужди..

В случай, че инсталирате 2 рейки, максималната  

товароносимост е 100 кг.

В случай, че инсталирате 3 рейки, максималната  

товароносимост е 150 кг.

256 лв

Платформа за покрива, алуминий

PZ4L0H361100 (САМО ЗА L1)

Максимална товароносимост на платформата на  
покрива: 170 кг
Тегло на покривната платформа: 35 кг  
Приблизителни размери: 2860 x 1500 (ДxШ)

2957 лв

Ограничител на товара

PZ4L1H063300
Комплект от 2 броя.

Здрав и функционален ограничител за тежки  товари, 
който ги стабилизира на място и ги  предпазва от 
плъзгане.

113 лв

Платформа за покрива, стомана

PZ4L0H361200 (САМО ЗА L1)

Максимална товароносимост на платформата на  
покрива: 170 кг
Тегло на покривната платформа: 38 кг  
Приблизителни размери: 2600 x 1280 (ДxШ)

1980 лв

Платформа за покрива, сребърен  

алуминий

PZ4L0H261100

Максимална товароносимост на платформата на  покрива: 
170 кг
Тегло на покривната платформа: 30 кг  Приблизителни 
размери: 2510 x 1500 (ДxШ)

2789 лв

Сгъваем ограничител на товара

PZ4L1H063400

Комплекс от 2 броя, за една рейка.  Сгъваемият 
ограничител за товар подпомага  фиксирането на дълги 
и тесни товари. Идеален при транспортиране на дъски, 
тръби  и др.

282 лв

Ски кутия Thule Pacific 700,  

сребристо сиво  PW30800001

Аеродинамично оформена кутия с голям  капацитет и 
стилен сребристо сив  капак с  рационален дизайн. 
Кутията се отваря от  двете страни, за да се улесни 
товаренето и  разтоварването на оборудването за 
зимни  спортове. Системата с централно заключване  с 
ключ осигурява допълнителна сигурност,  като 
непозволява той да бъде изваден,  докато не бъдат 
затворени всички точки
на заключване. Вътрешен обем: 420 литра.  Практична 
вместимост на 6 чифта ски или 4  сноуборда.
Размери: 232x70x40  
Тегло: 15 кг
Обем : 420 л  
Товароносимост : 50 кг
Макс. чифтове ски или сноуборд : 4-6  Макс. 
дължина на ските: 220 см

1604 лв

L1 и L2

Вятърозаборници

за предните странични стъкла

PZ4L1H053100

Вятърозаборниците са идеални, ако обичате  да 
шофирате с отворени прозорци. Те са  проектирани 
по поръчка, за да съответстват  на аеродинамичните 
контури на вашият
автомобил, като отклоняват въздушния поток, за  да 
гарантират, че вие и вашите пътници няма да  бъдете 
притеснявани от силният шум причинен  от движение на 
вятъра.

366 лв

 10 години гаранция с Toyota Relax
Пълните условия на програмата Toyota Relax са публикувани

и достъпни по всяко време на https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax



АКСЕСОАРИ

Панел за защита на прозореца:

PZ4L1H0E6F00

(за лява плъзгаща се врата)

PZ4L1H0E6B00

(за задна въртяща се врата с чистачка)  

PZ4L1H0E6A00 (за задна въртяща се  врата без 

чистачка)

PZ4L1H0E6E00 (за задна врата на  

багажното отделение)

PZ4L1H0E6G00

(за дясна плъзгаща се врата М)

Стоманената защитна мрежа осигурява  допълнителен 
защита против кражба на вашия  товар. Защитният панел е 
специално оформен,  за да пасне в прозорците на всички 
задните и  страничните врати на Proace.

0 лв

Окабеляване за теглич 13 Pin

PZ4L0H056A  

PZ4L0H056214  

PZ4L0H0572

Окабеляване за теглич посредством 13-полюсен  

кабелен сноп за прехвърляне на светлините

на превозното средство към светлините на  ремаркето и 

за защита на електрическата верига  на автомобила от 

неизправности във веригата  на ремаркето. Комплектът 

има функция за  сигнализиране на повреда чрез бързо 

мигане  на мигача.

0 лв

Разглобяем теглич

PZ4L0H055800

Разглобяемият теглич е специално създаден  така, че 
да можете лесно и без усилие да  закачите топката за 
теглене и да я премахнете,  когато нямате нужда от 
нея. Системата може  да се заключва и има здрава 
антикорозионна  повърхностна обработка. В 
допълнение се  предлага специален комплект за 
окабеляване.

1103 лв

Фиксиран теглич

PZ4L0H055700

Фиксираният теглич осигурява безопасна  възможност 
за теглене на малка лодка,  каравана или ремарке. Той 
е проектиран  специално за вашия автомобил и има  
устойчива антикорозионна обработка на  
повърхността. В допълнение се предлага  специален 
комплект за окабеляване.

662 лв

L1 и L2

Външен декоративен стикер  

PZ4L1H0021C0

Здрав и устойчив винилен стикер за  подчертаване на 
изпъкналите форми по  страничната част на вашия 
автомобил.  Идеален нчаин за персонализиране на  
вашият автомобил.

765 лв

Предпазни лайсни за праговете

PZ438H0181

Оригинални алуминиеви лайстни за праговете  на 

вратите с надпис “Proace”създават истинкси  усещане 

за стил, като същевременно имат и  практична цел да 

защитят боята на праговете от  мръсни петна, 

ожулвания и драскотини.

278 лв

Аварийно чукче

PW02300011

Позволява на шофьора или неговите спътници  да 
разбият прозорец (само от закалено стъкло)  в случай на 
авария. Керамичната глава на чука  автоматично ще 
разбие прозореца. Чукът се  предлага с държач за бързо 
щракване.

78 лв

Аварийна лампа

PW02300000

Аварийна LED лампа с кехлибарена мигаща  светлина 
предназначена да сигнализира, когато  автомобилът е 
спрял аварихно или когато има  разсипан товарът върху 
пътя. Лампата работи на  батерии, които са включени в 
комплекта.

59 лв

Защитно предпазно фолио за покрива

PZ4L1H002000

Надеждна защита за предотвратяване от дребни  и 

незначителни надрасквания на боята на  покрива.

124 лв

Защитно предпазно фолио за задна  броня

PZ4L1H002000

Помага за предпазване на боята на задната  броня 

от малки ожулвания и драскотини,  които могат да 

възникнат при товарене или  разтоварване на 

багажника. Прозрачно

самозалепващо фолио, специално изработено,  за да 

пасне на формата на бронята на  автомобила.

188 лв

 10 години гаранция с Toyota Relax
Пълните условия на програмата Toyota Relax са публикувани

и достъпни по всяко време на https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax



АКСЕСОАРИ L1 и L2

Комплект секретни гайки

PZ4L0H068100

Комплект от четири заключващи гайки от  закалена 
стомана против кражба на колелата,  включващи 
уникален кодиран ключ и заоблен  профил, който не 
може да бъде захванат от  обикновен гаечен ключ.

139 лв

Гумени стелки

PZ4L1H035300

(за предните места)

Оригинални, специално пригодени гумени  стелки за 
пода, помагат да запазите чистотата
.Така вие или вашите пътници няма да се  притесните да 
пристъпите вътре във вашия  автомобил и в най-лошите 
условия навън. Те са  непроницаеми за мръсотия, кал и 
вода, свалят  се лесно за почистване.

185 лв

Гумени стелки за задните места  (2-

ри или 3-ти ред (1 брой)  

PZ4L1H035500

Оригинални, специално пригодени гумени  стелки за 
пода, помагат да запазите чистотата
.Така вие или вашите пътници няма да се  притесните да 
пристъпите вътре във вашия  автомобил и в най-лошите 
условия навън. Те са  непроницаеми за мръсотия, кал и 
вода, свалят  се лесно за почистване.

240 лв

Голям ски или сноуборд държач

PZ4030063600

Изключително лесни за употреба държачи  за ски – от 
5 до 6 чифта ски (в зависимост от
размера на ските) или до 4 сноуборда. Ските/  сноубордът 
се закрепват здраво между два  предпазващи гумени 
профила, които са част от  оборудването.

378 лв

Хладилна чанта/Охладител

PZ00606001

7,5-литров охладител с дизайн на задния  подлакътник, 
закрепен с предпазен колан на  задните седалки. 
Поддържа освежителните  напитки горещи или 
студени.Захранване с  контакт 12V от автомобила.

381 лв

Камера за обратно виждане

PZ4L0H014100

(Монитор на задната камера)

PZ4L0H014200

(Окабеляване на задната камера)

PZ4L0H014000

(Монтажен комплект)

Дискретната камера, монтирана отзад,  наблюдава 
района непосредствено зад вашия  автомобил, докато 
маневрирате на заден ход.  Той се свързва със 
специален монитор, който се поставя на мястото на 
централното огледало, за да направи паркирането по-
лесно и безопасно. Камерата за задно виждане  може да 
бъде монтирана в автомобили с или  без аудио дисплей
и с 2 отваряеми задни врати..

1459 лв

Гумена стелка за багажника

PZ4L1H030000

Твърда водоустойчива гумена стелка с ръбове  за 
защита на багажника от замърсяване и  разливи на 
течности. Повърхността му е
със специален релеф, който предпазва  от  
разместване на багажа.

368 лв

4143 лв

Комплект зимни гуми Continental с  

алуминиеви джанти 17"  TMEWA00014AY

4070 лв

Комплект зимни гуми Goodyear с  

алуминиеви джанти 17"  TMEWA00022XY

1970 лв

Комплект зимни гуми Nokian със  

стоманени джанти 16"  TMEWS00029GY

 10 години гаранция с Toyota Relax
Пълните условия на програмата Toyota Relax са публикувани

и достъпни по всяко време на https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax


