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PROACE VERSO

ДИЗЕЛ
Брой места

1.5 D / 102 к.с.
6 МТ

8+1

1.5 D / 120 к.с.
6 МТ

2.0 D / 150 к.с.
6 МТ

2.0 D / 177 к.с.
8 AТ

47 900

-

-

-

8+1

-

51 900

-

-

Comfort (L2H1)

7+1

-

55 900

60 900

-

VIP (L2H1)

6+1

-

-

77 900

83 900

VIP+ (L2H1)

5+1

-

-

-

Модификации
Base Compact (L1H1)
Base (L2H1)

89 900
Посочените цени са в лева с ДДС.
Актуализация 01.06.2019г.

ГАРАНЦИЯ: 6 години или 200,000 км (което настъпи първо).
Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години.

Стандартно оборудване

Ниво на оборудване Base/Base Compact
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Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение
на спирачното усилие (ABS+EBD)
Система за управление на динамичната устойчивост на
автомобила (VSC)
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
Автоматични дневни светлини (DRL)
Сервоусилвател на волана
Асистент за потегляне по наклон (НАС)
Регулиране на волана по височина и дълбочина
Система за шофиране с постоянна скорост и ограничител на
скоростта (Cruise Control + Speed Limiter)
Електрически и отопляеми странични огледала
Радио с 4 говорителя , USB порт и Bluetoothсистема
Климатик
Халогенни фаровете с регулиране на височината
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
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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
Сива текстилна тапицерия
Място за бутилка в джобовете на вратите
Осветление на тавана за 3-те реда седалки
Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила
Един сгъваем ключ с дистанционно управление + един обикновен ключ
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
Брони, дръжки на вратите и огледала в черен цвят
Две задни врати с прозорци, реотани и чистачки, отварящи се на 180
Гуми с размер 215/65 R16С със стоманени колела
Нормална резервна гума, монтирана под пода на товарния отсек
Свръхтонирани задни стъкла
Система за следене налягането в гумите (TPMS)

0

*Възможност за поръчка на 2-ра плъзгаща врата - 800 лв.

Ниво на оборудване Comfort (ниво Base плюс):
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Автоматичен климатик отпред
Допълнителен климатик за задните места
Автоматично включване на
чистачките
Предни фарове за мъгла
Радио с 8 говорителя , USB порт и Bluetooth система
Електрохроматично огледало в купето
Мултифункционален таван
Ламинирано, акустично и атермично предно стъкло
Седалки в тъмносива тапицерия
Монохромен информационен дисплей в бял цвят в приборното табло
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Настройка на лумбалната опора на шофьорската седалка
Единична пътническа седалка до шофьора
Сгъваема облегалка на предната пътническа седалка, несгъваема на шофьора
Осветление на тавана за 3-те реда седалки с 2 допълнителни лампи за четене
Брони, дръжки на вратите и огледала в цвета на купето
Неотваряеми прозорци за 2-ри ред седалки
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
4 изводa за 12V ток - на таблото, в жабката, на 2-ри и на 3-ти ред седалки
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Ниво на оборудване VIP (ниво Comfort плюс):
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Съраунд аудиосистема със 7" сензорен дисплей
Програмируем Cruise Control + Speed Limiter
Цветен информационен дисплей в приборното табло
Проектиране на информационния дисплей на челното стъкло (HUD)
Безключово отваряне на вратите
Кожени седалки

l

Моторизирана странична плъзгаща врата
Задни паркинг сензори
Силно затъмнени задни стъкла
2 подвижни кресла на втори ред на релси
3 подвижни седалки на трети ред на релси, делими 1/3 - 2/3
Електрически сгъваеми външни огледала
Въздушни завеси за 2-ри и 3-ти ред седалки
Алуминиеви джанти с гуми 225/55/R17
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LED aвтоматични дневни светлини
Орваряеми масички на гърба на предните седалки
Тексилни стелки за всичи седалки
Осветление в купето
Предни седалки с електрическа настройка във височина и лумбална опора
Интелигентни ключове с чип
Щора и мрежа за багаж в багажното отделение
Масажна функция на предните седалки
Една задна повдигаща се врата с отваряем прозорец с чистачка и реотан
LED светлини за всяка седалка
Подгряване на предните седалки
Дюзи за почистване на фаровете
Xenon предни фарове
Щори на прозорците на 2-ри ред седалки

Ниво на оборудване VIP+ (допълнително над ниво VIP):
l

Асистент за регистриране на пътни знаци (RSA). Чрез камера системата
регистрира знаци за ограничения на скоростта и изпреварването и ги
визуализира на дисплея. Когато автомобилът се движи със скорост над
позволената, системата предупреждава водача.
2 подвижни кресла на трети ред на релси (възможност за 3 седалки на трети ред,

Система TOYOTA SAFETY SENSE за активна безопасност, включваща:
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.

-

l

l
-

-

Система за предупреждение при напускане на пътната лента (LDA),
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.

Предлагани цветове
Металик
Доплащане цвят, различен от бял (EWP)

l
l

l

за съвместна работа със системата за автоматично превключване между къси и
дълги светлини

Бял (EWP), Червен (KJF), Черен (EXY), Тъмно син
не

Технически характеристики
Работен обем на двигателя
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Трансмисия
Максимална скорост
Ускорение (0 - 100 kм / ч)
Разход (комбиниран цикъл)**
Емисии CO2** (комбиниран цикъл)
Обем на резервоара за гориво
Обем на резервоара за AdBlue
Екологична норма

l

срещу доплащане от 1,000 лв.)
Вградена навигационна система с карти за Европа визуализираща се на 7" монитор
на аудиосистемата
Панорамен (стъклен) таван, състоящ се от 2 отделни паралелни части
Странични огледала с електрическо регулиране и отопление и автоматично
прибиране с бутон
Система за следене на мъртвата точка с индикация в страничните огледала (BSM).
Система, подпомагаща паркирането на заден ход, разполагаща със 1800 камера,
визуализираща пространството зад автомобила в автоматична ZOOM функция, както
и предни и задни паркинг сензори
Електрохроматично (потъмняващо) огледало за обратно виждане, с вграден сензор

см3
к.с. при об./мин
Нм при об./мин
МТ/АТ
км / ч
секунди
л / 100 км
г / км
литри
литри
стандарт

1.5 D/102 к.с.
1499
102/3500
270/1600-2250
6-степенна МТ
160
13.5
5.2
137
70
21
Euro 6.2

Сребрист (EZR), Тъмно сив (EVL), Кафяв (KCM), Оранжев (KHK)
да
900 лв с ДДС
1.5 D/120 к.с.
1499
115/3500
300/1750-2000
6-степенна МТ
172
12.0
4.8
128
70
21
Euro 6.2

2.0 D/150 к.с.
1997
150/4000
370/2000-2500
6-степенна МТ
170
11.0
5.5
145
70
21
Euro 6.2

2.0 D/177 к.с.
1997
180/3750
400/2000-2500
8-степенна АТ
170
8.8
6.3
166
70
21
Euro 6.2

* 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.

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 056/ 87 64 64; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; 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.

