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Показаният модел е илюстративен

PROACE CITY
Брой
места

Модификации

ДИЗЕЛ

Обем на товарния
отсек/полезен
товар

1.5 D / 75 к.с.
5 МТ Stop & Start

1.5 D / 100 к.с.
5 МТ Stop & Start

1.5 D / 130 к.с.
6 МТ Stop & Start

Base L1 (къса база)

1+1

3.3 куб.м/650 кг

33 990

36 990

-

Base L2 (дълга база)

1+1

3.9 куб.м/1,000 кг

-

39 990

-

Base CrewCab (дълга база)

4+1

1.8 куб.м/1,000 кг

-

45 990

-

Comfort L1 (къса база)

2+1

3.3 куб.м/650 кг

36 990

39 990

-

Comfort L2 (дълга база)

2+1

3.9 куб.м/1,000 кг

-

42 990

45 990
Посочените цени са в лева.
Актуализация 21.07.2020г.

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

Стандартно оборудване

Ниво на оборудване Base
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение
на спирачното усилие (ABS+EBD)
Система за управление на динамичната устойчивост на
автомобила (VSC)
Въздушнa възглавницa за водача и пътника
Единична седалка за пътника
Електрически прозорци
Триточкови пиротехнически колани с регулиране по височина
Система за следене налягането на гумите (TPWS)
Автоматични фарове със сензор за интензитет на светлината
Сервоусилвател на волана
Асистент за потегляне по наклон (НАС)
Регулиране на волана по височина и дълбочина
Електрически и отопляеми странични огледала
Вградена аудиосистема с радио, 2 тонколони и управление от волана
Регулиране на волана по височина и дълбочина
Климатик
Ръчно регулируеми седалки за водача и пътника по дължина
Bluetooth свързаност и USB вход към аудиосистемата

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

E-call модул с SOS бутон
Дясна плъзгаща се врата на товарното отделение без прозорци

3 сгъваеми седалки с ISOFIX на втори ред (само за CrewCab)
Подвижна преградна решетка зад втори ред седалки (само за CrewCab)
Стоманени колела с гуми 195/65 R15 (къса база) или 205/60 R16 (дълга база)
Пълноразмерна резервна гума, монтирана под пода на товарния отсек
Уретанови волан и скоростен лост
Жабка за вещи без капак
LCD дисплей в приборното табло
Пространство за съхранение на вещи в пода с капак
Пространство за съхранение на вещи над главата на водача
Текстилна тапицерия на седалките
Място за бутилка в джобовете на вратите
Светлини за четене
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
Дясна и лява плъзгащи се врати за втори ред седалки (само за CrewCab)
Обособен товарен отсек с LED осветление, 12V електрически извод и 10
халки за закрепване на товари
Брони, дръжки на вратите и огледала в черен цвят
Две задни врати за товарното отделение без прозорци, отварящи се на 180 0
(За CrewCab - остъклени врати)

Ниво на оборудване Comfort (ниво Base плюс):
l
Система за шофиране с постоянна скорост и ограничител на скоростта
l
(Cruise Control + Speed Limiter)
l
l
Фарове за мъгла
l
l
Настройка на седалката на водача по височина и лумбална опора
l
l
Двойна пътническа седалка със ниша за багаж
Бял (EWP), Черен (EXY)
Предлагани цветове
не
Металик
Доплащане цвят, различен от бял (EWP)
l
l

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
Екологична норма

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

Сгъваема облегалка на пътническата седалка и настройка по дължина
Стоманени колела с гуми 205/60 R16
Електрически сгъваеми странични огледала
Електрическа ръчна спирачка
Smart Cargo система
Сребрист (KCA), Тъмно сив (EVL), Син (EJG)
да
900 лв с ДДС

1.5 D/75 к.с.
1499
75/3500
230/1750
5-степенна
152
15.8
4.1
106
53
Euro 6.2

1.5 D/100 к.с.
1499
100/3500
250/1750
5-степенна
172
11.5
4.2
111
53
Euro 6.2

1.5 D/130 к.с.
1499
130/3750
300/1750
6-степенна
185
9.8
4.5
118
53
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. 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.
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Бял (EWP) неметалик

Черен (EXY) неметалик

Тъмно сив (EVL) металик

Сребрист (KCA) металик

Син (EJG) металик

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
PROACE CITY VAN
Външни размери (мм)
Обща дължина
Обща широчина (без/с огледалата)
Обща височина (мин/макс)
Междуосие
Предна колея
Задна колея
Преден надвес
Заден надвес

Къса база
4,403
1,848/2,107
1,796/1,860
2,785
1,548 - 1,563
1,568 - 1,577
892
726

Дълга база
4,753
1,848/2,107
1,812/1,860
2,975
1,553
1,549 - 1,568
892
886

Размери на товарното отделение (мм)
Дължина на пода
Макс. височина на товарното отделение
Макс. широчина на товарното отделение (с 1 или 2 странични врати)
Макс. широчина на товарното отделение между калниците
Височина на товарния ръб (мин/макс)
Височина на плъзгащата врата
Широчина на плъзгащата врата
Височина на задните врати
Широчина на задните врати (долна част/горна част)

Къса база
1,817
1,200 - 1,270
1,630/1,527
1,229
547/625
1,072
641 - 675
1,196
1,241/1,087

Дълга база
2,167
1,200 - 1,270
1,630/1,527
1,229
560/617
1,072
641 - 675
1,196
1,241/1,087

Обем на товарното отделение
Обем (м3)
Вместимост брой европалети

Къса база
3.3
2

Дълга база
3.9
2

Товароносимост и капацитет на теглене (кг)
Товароносимост
Максимален капацитет на теглене*
*в зависимост от двигателя

Къса база
650
1,500

Дълга база
1,000
1,500

