TOYOTA
PROACE
ROK PRODUKCJI 2022
ROK MODELOWY 2022

JUŻ OD

117 500
Nowa Toyota PROACE

PLN
netto

1 000 000
lub na 3 lata GWARANCJA PRO
w cenie zakupu auta

km

POZNAJ WERSJE WYPOSAŻENIA TOYOTY PROACE
LIFE
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
– Klimatyzacja manualna
w przedniej części pojazdu
– Systemy ABS, VSC i BA
– Światła do jazdy dziennej
– Tempomat i ogranicznik prędkości
– Układ wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)
– System Start&Stop

– Drzwi przesuwane po stronie
prawej, nieprzeszklone,
sterowane manualnie
– Centralny zamek
– Pakiet siedzeń LIFE 3 miejsca
Dostępne opcjonalne
pakiety wyposażenia:
Pakiet Start

NETTO JUŻ OD:

117 500

PLN

NETTO JUŻ OD:

1 520

PLN/MC

Rata Leasingu KINTO ONEª

ACTIVE
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Life)
– Radioodbiornik fabryczny zdalnie
sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth, USB)
+ 4 głośniki
– Elektrycznie regulowane szyby
z funkcją automatycznego domykania
w przedniej części pojazdu

– Pakiet siedzeń ACTIVE 3 miejsca
– Fotel kierowcy z podłokietnikiem
i regulacją wysokości
oraz odcinka lędźwiowego
Dostępne opcjonalne
pakiety wyposażenia:
Pakiet Multimedia

NETTO JUŻ OD:

126 500

PLN

NETTO JUŻ OD:

1 615

PLN/MC

Rata Leasingu KINTO ONEª

COMFORT
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Active)
– System multimedialny Toyota PRO-Touch
z kolorowym ekranem dotykowym 7"
z obsługą Apple CarPlay* i Android Auto™
oraz modułem nawigacji
– Elektrycznie regulowane, podgrzewane
i składane lusterka zewnętrzne
– Wielofunkcyjna skórzana kierownica

– Czujnik deszczu
(automatyczne wycieraczki)
– Czujnik zmierzchu
(automatyczne światła mijania)
– Pakiet siedzeń COMFORT 3 miejsca
– 17" felgi aluminiowe z oponami
215/60 R17C Agilis

NETTO JUŻ OD:

161 900

PLN

NETTO JUŻ OD:

2 052

PLN/MC

Rata Leasingu KINTO ONEª

FURGON BRYGADOWY
ACTIVE
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Life)
– Klimatyzacja manualna
w przedniej części pojazdu
– Radioodbiornik fabryczny zdalnie
sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth, USB)
+ 8 głośników
– Elektrycznie regulowane szyby z funkcją
automatycznego domykania w przedniej
części pojazdu

– Pakiet siedzeń Furgon brygadowy
6 miejsc
– 16" felgi stalowe z pełnymi
kołpakami plastikowymi
Dostępne opcjonalne
pakiety wyposażenia:
Pakiet Multimedia

NETTO JUŻ OD:

139 500

PLN

NETTO JUŻ OD:

1 894

PLN/MC

Rata Leasingu KINTO ONEª

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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ZWRÓĆ UWAGĘ NA POLECANĄ KONFIGURACJĘ

WERSJA
ACTIVE LONG
2.0 D-4D 144 KM 6 M/T

Solidny partner Twojego biznesu:
ładowność do 1400 kg, przestrzeń
ładunkowa 6,6 m³, uciąg haka 2,5 t
oraz system Smart Cargo.
Dostępność od ręki prezentowanej
konfiguracji u polskich dilerów Toyoty
(dotyczy kolorów KCA i EWP, dostępność
może ulec zmianie, w celu uzyskania
szczegółowych informacji skontaktuj się
z najbliższym dilerem Toyoty).
Średnie zużycie paliwa z silnikiem Diesla
o pojemności 2 litrów i mocy 144 KM oraz
maksymalnym momencie obrotowym
340 Nm w cyklu mieszanym wynosi
6,8-7,9 l/100 km.

CENA NETTO

138 400
Wersja Active Long
2.0 D-4D 144 KM 6 M/T

NETTO
PLN

1 766

PLN/MC

Rata Leasingu KINTO ONEª

ZABEZPIECZENIE PRZESTRZENI
ŁADUNKOWEJ W STANDARDZIE
dostępne dla wszystkich wersji

Podłoga drewniana ze sklejki o grubości 9 mm
(pokryta powłoką antypoślizgową) w standardzie.
Pozostałe elementy, takie jak ściany boczne,
można dobrać za dopłatą.

Jeśli interesują Cię powyższe propozycje, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Jeśli wolisz szukać dalej, wybierz inną wersję i dopasuj Toyotę PROACE do swoich potrzeb.
O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
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SPRAWDŹ CENY NETTO (PLN)
Rok modelowy: 2022. Rok produkcji: 2022

Cennik obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.*

Life

Active

Comfort

Furgon Brygadowy
Active

2.6T 1.5 D-4D 120 KM 6 M/T Start&Stop

117 500

126 500

–

139 500

2.7T 2.0 D-4D 144 KM 6 M/T Start&Stop

122 400

132 400

161 900

142 700

2.7T 2.0 D-4D 177 KM 8 A/T Start&Stop

–

148 500

180 200

161 500

3.0T 2.0 D-4D 177 KM 8 A/T Start&Stop

–

150 500

182 200

–

3.1T 2.0 D-4D 144 KM 6 M/T Start&Stop

–

134 400

163 900

144 700

Life

Active

Comfort

Furgon Brygadowy
Active

3.0T 2.0 D-4D 177 KM 8 A/T Start&Stop

–

156 500

188 300

168 500

3.1T 2.0 D-4D 144 KM 6 M/T Start&Stop

129 400

138 400

170 000

151 400

Nadwozie Medium

Nadwozie Long

Skrzynie biegów: 6 M/T – 6-stopniowa manualna, 8 A/T – 8-stopniowa automatyczna.
Start&Stop: system automatycznego wyłączania silnika w momencie postoju auta. Oszczędza paliwo i minimalizuje emisję szkodliwych związków.
* Cennik obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów.

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEGO FINANSOWANIA
Leasing KINTO ONE
Rata finansowa (PLN/mc netto)ª

Leasing Konsumencki KINTO ONE
Rata finansowa (PLN/mc brutto)b

3.1T 2.0 D-4D 144 KM 6 M/T Start&Stop Active Long

1 766

2 606

2.7T 2.0 D-4D 144 KM 6 M/T Start&Stop Comfort Medium

2 052

3 032

2.6T 1.5 D-4D 120 KM 6 M/T Start&Stop
Furgon Brygadowy Active Medium

1 894

2 768

Kalkulacje rat finansowych

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA CIEBIE?
NISKA WPŁATA
WŁASNA

NISKA RATA
Nie obciążasz budżetu
firmowego lub prywatnego.

Możesz przeznaczyć pozostałe
środki na inne cele.

REGULARNA
WYMIANA AUTA
Wymieniasz samochód
nawet co 2 lata.

ELASTYCZNOŚĆ
Samodzielnie decydujesz,
jak chcesz zakończyć umowę.

JAK TO DZIAŁA?

01

WYBIERASZ

Na początku decydujesz o wysokości
wpłaty wstępnej i określasz czas
trwania umowy.

02

KORZYSTASZ

Spłacasz jedynie kwotę utraty wartości auta
w niskiej racie miesięcznej.

03

WYMIENIASZ

Na zakończenie możesz wymienić auto
na nowe, przedłużyć jego finansowanie
lub wykupić.
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WYBIERZ KOLOR NADWOZIA

EPR Solid White

KCA Silver Aluminium

lakier podstawowy
bez dopłaty

lakier metalizowany
2 200 PLN

KTV Deep Black

EVL Dark Grey

lakier metalizowany
2 200 PLN

lakier metalizowany
2 200 PLN

Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.

WYBIERZ FELGI I TAPICERKI

16" felgi stalowe z oponami 215/65 R16C
Standard w wersji Life

16" felgi stalowe z oponami 215/65 R16C
Standard w wersjach Active
i Furgon Brygadowy Active

17" felgi aluminiowe z oponami 215/60 R17C Agilis
Standard w wersji Comfort

Tapicerka materiałowa w kolorze szarym
Standard w wersjach Life, Active, Comfort
i Furgon Brygadowy Active
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DODAJ OPCJONALNE PAKIETY WYPOSAŻENIA
Dostępne pakiety wyposażenia
Pakiet Start: system monitorowania ciśnienia w kołach (TPWS),
przednie lampy przeciwmgielne, podgrzewane przednie fotele
(regulacja w 3 zakresach), boczne poduszki powietrzne chroniące
głowę oraz klatkę piersiową
Pakiet Multimedia: system multimedialny Toyota PRO-Touch z kolorowym
ekranem dotykowym 7" z obsługą Apple CarPlay* i Android Auto™ oraz
modułem nawigacji, podgrzewane przednie fotele (regulacja w 3 zakresach),
boczne poduszki powietrzne chroniące głowę oraz klatkę piersiową,
wielofunkcyjna kierownica

Life

Active

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active

3 000 PLN

–

–

–

–

5 700 PLN

–

5 700 PLN

SPRAWDŹ OPCJE DODATKOWE
Life

Active

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active

–

1 600 PLN

1 600 PLN

1 600 PLN

1 100 PLN

1 100 PLN

1 100 PLN

–

0 PLN

0 PLN

0 PLN

–

Pakiet siedzeń ACTIVE 2 miejsca

–

1 000 PLN

–

–

Pakiet siedzeń COMFORT 2 miejsca

–

–

1 000 PLN

–

Pakiet siedzeń Furgon brygadowy 5 miejsc

–

–

–

1 000 PLN

Opcje dostępne dla wersji wyposażenia
Drzwi boczne otwierane manualnie po stronie prawej i lewej
Przegroda stała blaszana z dodatkową izolacją typu „NORDIC” – pakiet
lokalny (dodatkowa izolacja termiczna, dodatkowa izolacja dźwiękowa,
tekstylne pokrycie od strony kokpitu, wieszak na ubrania od strony
przestrzeni załadunkowej), istnieje możliwość zamontowania przegrody
przy systemie Smart Cargo (niedostępna po wybraniu pakietu siedzeń
ACTIVE 2 miejsca i pakietu siedzeń COMFORT 2 miejsca)
Lusterko wsteczne w kabinie

Pokrycie nadkoli elastyczną powłoką ochronną polimocznikową

1 100 PLN

1 100 PLN

1 100 PLN

1 100 PLN

Pokrycie nadkoli i podłogi elastyczną powłoką ochronną polimocznikową
(Medium/Long)

2 900 PLN /
3 200 PLN

2 900 PLN /
3 200 PLN

2 900 PLN /
3 200 PLN

2 300 PLN /
2 700 PLN

Pokrycie nadkoli, podłogi i ścian bocznych elastyczną powłoką ochronną
polimocznikową (Medium/Long)

6 900 PLN /
7 750 PLN

6 900 PLN /
7 750 PLN

6 900 PLN /
7 750 PLN

5 750 PLN /
6 450 PLN

1 300 PLN

1 300 PLN

1 300 PLN

1 250 PLN

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm
(antypoślizgowe)
Panele ścian bocznych polipropylenowe, panele dolne i górne drzwi tylnych
Panele polipropylenowe drzwi tylnych – góra

350 PLN

350 PLN

350 PLN

350 PLN

Panele polipropylenowe drzwi tylnych – dół

300 PLN

300 PLN

300 PLN

300 PLN

1 350 PLN

1 350 PLN

1 350 PLN

1 350 PLN

180 PLN

180 PLN

180 PLN

180 PLN

Alarm MetaSystem EasyCan Digital: system alarmowy współpracujący
z linią CAN z wbudowaną blokadą zapłonu, sterowany oryginalnym
pilotem samochodu lub systemem Keyless
Toyota Car Care – zestaw oryginalnych kosmetyków samochodowych

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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ROZWAŻ AKCESORIA DODATKOWE
BAGAŻNIK DACHOWY
2 belki: 1 000 PLN NETTO 800 PLN NETTO
3 belki: 1 500 PLN NETTO 1 200 PLN NETTO

ALUMINIOWA PLATFORMA BAGAŻOWA
4 900 PLN NETTO 4 000 PLN NETTO

dostępny dla wszystkich wersji

dostępna dla wersji w nadwoziu Long

HAK HOLOWNICZY STAŁY
2 500 PLN NETTO 1 900 PLN NETTO

ZABUDOWA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
OD 1 300 PLN NETTO

dostępny dla wszystkich wersji

dostępna dla wszystkich wersji

Hak holowniczy stały + wiązka elektryczna 13PIN

Wyłożenie ścian bocznych panelami z polipropylenu

ZABUDOWY Z 3-LETNIĄ GWARANCJĄ TOYOTY

ZOBACZ ZABUDOWY TOYOTY

O szczegóły zapytaj Dilera.

Wejdź na stronę www.toyota.pl/new-cars/zabudowy
lub zapytaj Dilera o ofertę.

Akcesoria dostępne dla wersji wyposażenia
Listwa ochronna na tylny zderzak

Life

Active

–

–

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active
–
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PORÓWNAJ WERSJE WYPOSAŻENIA
Standard    

Element wyposażenia dostępny w pakiecie    

Opcja    – Niedostępne

Bezpieczeństwo i nowe technologie

Life

Active

Comfort

–

–

–

Furgon
Brygadowy
Active

Tempomat i ogranicznik prędkości
Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia
Manualna blokada otwarcia drzwi od środka (ochrona dla dzieci)
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera (zaprojektowana do ochrony 2 pasażerów)
Boczne poduszki powietrzne chroniące głowę oraz klatkę piersiową

–

Światła do jazdy dziennej
Przednie lampy halogenowe
Przednie światła ksenonowe oraz przednie światła do jazdy dziennej typu LED

–
–

–

–

–

–

–

–

Life

Active

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active

–

–

–

–

–

Przednie lampy przeciwmgielne
Systemy ABS, VSC i BA
Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
Wycieraczki przedniej szyby
Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)

–

Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)

–

System monitorowania ciśnienia w kołach (TPWS)

Wygląd
Plastikowe wykończenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej
Panele boczne w 2. rzędzie, plastikowe, po prawej i lewej stronie
Schowki w drzwiach przednich
Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare)
Otwarty schowek w centralnej części deski rozdzielczej
(mieszczący format A4)
Schowek w górnej części deski rozdzielczej
Zamykany, niepodświetlany schowek po stronie pasażera
Zamykany, podświetlany schowek po stronie pasażera

–

–

Boczne listwy zewnętrzne, plastikowe, nielakierowane
Zderzak przedni i tylny w kolorze czarnym (nielakierowany)
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane)
Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane)
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

–
–

–

Life

Active

Furgon
Brygadowy
Active

17" felgi aluminiowe z oponami 215/60 R17C Agilis

–

–

Pełne kołpaki plastikowe

–

Koła i opony

–

Comfort

Koło zapasowe pełnowymiarowe
16" felgi stalowe z oponami 215/65 R16C

Komfort
Dodatkowe ogrzewanie postojowe Webasto (programowane na ekranie radia
i aktywowane na odległość, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem)

–
–
–

Life

Active

–

–

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active
–

Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej
Gniazdo 12 V w schowku
Gniazdo 12 V w tylnej części pojazdu w słupku C po stronie lewej

–

Dwa kluczyki ze zdalnym sterowaniem
Centralny zamek
Centralny wyświetlacz pomiędzy zegarami
Biały, monochromatyczny wyświetlacz między zegarami
Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego
Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa w przedniej części pojazdu

–
–

–

–

Lusterko wsteczne w kabinie
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Komfort

Life

Active

–

–

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active

–
–

Elektrycznie regulowane szyby z funkcją automatycznego domykania
w przedniej części pojazdu
Wielofunkcyjna kierownica

–

Wielofunkcyjna skórzana kierownica

–

Akustyczna szyba przednia (pochłaniająca hałas)

–

Czujniki parkowania z tyłu

–

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

–

–

–

Czujnik martwego pola ASD

–

–

–

Life

Active

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active

–

–

–

Funkcjonalność

–
–

–
–

Wskaźnik zmiany biegów
System Start&Stop
Podsufitka materiałowa w 2. rzędzie
Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej
System Smart Cargo (niedostępny po wybraniu pakietu siedzeń
ACTIVE 2 miejsca i pakietu siedzeń COMFORT 2 miejsca)

–

–

Uchwyty w podłodze do mocowania ładunku (6 uchwytów dla wersji
Medium, 8 uchwytów dla wersji Long)
Przegroda stała blaszana z dodatkową izolacją typu „NORDIC” – pakiet
lokalny (dodatkowa izolacja termiczna, dodatkowa izolacja dźwiękowa,
tekstylne pokrycie od strony kokpitu, wieszak na ubrania od strony
przestrzeni załadunkowej), istnieje możliwość zamontowania przegrody
przy systemie Smart Cargo (niedostępna po wybraniu pakietu siedzeń
ACTIVE 2 miejsca i pakietu siedzeń COMFORT 2 miejsca)

–

Dywaniki gumowe

Audio i multimedia

Life

Active

Radioodbiornik fabryczny zdalnie sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki (w wersji Furgon
Brygadowy Active 8 głośników)
System multimedialny Toyota PRO-Touch z kolorowym ekranem dotykowym 7"
z obsługą Apple CarPlay* i Android Auto™ oraz modułem nawigacji

Siedzenia

Comfort
–

–

Life

Pakiet siedzeń LIFE 3 miejsca

Active

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active

–

–

–
–

Pakiet siedzeń ACTIVE 3 miejsca

–

–

Pakiet siedzeń ACTIVE 2 miejsca

–

–

Pakiet siedzeń COMFORT 3 miejsca

–

–

Pakiet siedzeń COMFORT 2 miejsca

–

–

Pakiet siedzeń Furgon brygadowy 6 miejsc

–

–

–

Pakiet siedzeń Furgon brygadowy 5 miejsc

–

–

–

Pakiet siedzeń Furgon brygadowy 2. rząd: kanapa 3-miejscowa stała,
opuszczane podłokietniki pomiędzy 3 fotelami, zagłówki z regulacją
wysokości, dodatkowe gniazdo USB, duży 90-litrowy schowek pod dwoma
siedzeniami po lewej stronie pojazdu, otwarty schowek w przedniej osłonie
siedziska skrajnego prawego

–

–

–

Tapicerki

Furgon
Brygadowy
Active

Life

–
–
–

Active

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active

–

–

–

Tapicerka materiałowa w kolorze szarym
Fotel kierowcy z podłokietnikiem
Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości
oraz odcinka lędźwiowego

–

Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości
(przy wyborze podwójnych drzwi bocznych dostępna jest również
regulacja odcinka lędźwiowego)

–

–
–

–

Kanapa dwumiejscowa po stronie pasażerów
Podgrzewane przednie fotele (regulacja w 3 zakresach)

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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Drzwi boczne

Life

Active

Comfort

Drzwi przesuwane po stronie prawej, przeszklone, sterowane manualnie

–

–

–

Drzwi boczne otwierane manualnie po stronie prawej i lewej

–

Szyby stałe w 2. rzędzie, w 3. rzędzie panele metalowe

–

–

–

Szyby w 2. rzędzie, akustyczne, przyciemnione fabrycznie
(stopień przepuszczalności światła 30%)

–

–

–

–

Drzwi przesuwane po stronie prawej, nieprzeszklone, sterowane manualnie

Drzwi tylne

Furgon
Brygadowy
Active

Life

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active

Active

Comfort

Furgon
Brygadowy
Active

–

–

–

Active

Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane, otwierane symetrycznie 50/50,
nieprzeszklone, z kątem otwarcia 180°

Przestrzeń ładunkowa

Life

Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej nieprzeszklona: brak szyby,
brak lusterka wstecznego
Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona
(brak lusterka wstecznego zwykłego, gdy tylne drzwi nie są przeszklone)

–

Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona: wykonana ze stali
powlekanej, z widocznym stalowym panelem i drewnianą podłogą
w 2. rzędzie

–

–

–

Panele boczne ze sklejki w 3. rzędzie po lewej i prawej stronie
(w przestrzeni ładunkowej)

–

–

–

–

Pokrycie nadkoli elastyczną powłoką ochronną polimocznikową
Pokrycie nadkoli i podłogi elastyczną powłoką ochronną polimocznikową
Pokrycie nadkoli, podłogi i ścian bocznych elastyczną powłoką ochronną
polimocznikową
Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm
(antypoślizgowe)
Panele ścian bocznych polipropylenowe, panele dolne i górne drzwi tylnych
Panele polipropylenowe drzwi tylnych – góra
Panele polipropylenowe drzwi tylnych – dół

PRO4004_16

Nadwozie Medium
Pojemność w liczbie europalet: 3

PRO4005_16

Nadwozie Long
Pojemność w liczbie europalet: 3
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SPRAWDŹ NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Zużycie paliwa

1.5 D-4D 120 KM
6 M/T Start&Stop

2.0 D-4D 144 KM
6 M/T Start&Stop

2.0 D-4D 177 KM
8 A/T Start&Stop

Średnio [litry/100 km]

6,0–6,7

6,8–7,8

6,9–7,8

Średnio [g/km]

159–177

166–195

182–204

Norma emisji spalin

Euro 6.3

Euro 6.3

Euro 6.3

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

120 (88)/3500

144 (106)/3500

177 (130)/3750

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

300/1750

340/2000

400/2000

12,9

12,5

8,8

Przyczepa z hamulcami [kg]

1800–2000

1800–2500

2000–2500

Przyczepa bez hamulców [kg]

750

750

750

Emisja CO2

Silnik spalinowy

Przyspieszenie
0–100 km/h [s]

Masa holowanej przyczepy

Medium

2512 mm

1895–1940 mm

Smart Cargo 1162 mm

2862 mm

1220 mm

Long

Smart Cargo 1162 mm

881 mm
1630 mm

803 mm
Medium

1618 mm

4959 mm

1920 mm
2204 mm

1920 mm

1153 mm
Long

5309 mm

Wymiary zewnętrzne (mm)

Medium

Long

Długość całkowita

4959

5309

Wysokość całkowita ze standardową ładownością (furgon/furgon brygadowy)

1895/1910

–/–

Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (furgon/furgon brygadowy)

1930/1940

1935/1940

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)

1920

1920

Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)

2204

2204

Zwis nadwozia przód/tył

881/803

881/1153

Rozstaw kół przednich/tylnych

1630/1618

1630/1618

1220

1220

Maksymalna długość użytkowa podłogi bez systemu Smart Cargo

2512

2862

Dodatkowa długość użytkowa podłogi z systemem Smart Cargo

1162

1162

Maksymalna pojemność użytkowa bez systemu Smart Cargo

5,3

6,1

Maksymalna pojemność użytkowa z systemem Smart Cargo

5,8

6,6

Wymiary otworu załadunkowego (mm)
Wysokość tylnego otworu załadunkowego

Wymiary wewnętrzne (mm)

Pojemność użytkowa (m3)

Szczegółowe dane techniczne znajdziesz
w katalogu lub na stronie www.toyota.pl.
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UMÓW SIĘ
NA JAZDĘ PRÓBNĄ
ODKRYJ DODATKOWE POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO
WYBRAĆ TOYOTĘ PROACE.

Twój Autoryzowany Diler Toyoty

DODATKOWE INFORMACJE I NOTY PRAWNE

Kalkulacja
Leasingu KINTO ONE wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, opłata wstępna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu do
60 000 kilometrów w trakcie trwania umowy. Rata nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. W związku z korzystaniem z Leasingu KINTO ONE pobierane są opłaty przewidziane w Tabeli
Opłat i Prowizji Toyota Leasing. Szczegóły Leasingu KINTO ONE i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Kalkulacja z dnia 20.12.2022 r. Kalkulacja warunków
finansowych została przygotowana w oparciu o cenę pojazdu (wg aktualnego kursu EURO) i aktualnie obowiązującej stopy procentowej. W przypadku zmiany ceny pojazdu (w wyniku
zmiany kursu EURO) lub zmiany stóp procentowych kalkulacja może ulec zmianie. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu KINTO ONE jest średnio o 50% niższa niż wysokość raty
miesięcznej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na okres 3–4 lat. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego
leasingobiorcy przez Toyota Leasing. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
b
Przykładowa Kwota Łączna do zapłaty co miesiąc przygotowana na dzień 20.12.2022 r. przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata własna klienta 10% ceny pojazdu
brutto, limit przebiegu pojazdu 60 000 kilometrów w ciągu okresu umowy. Kalkulacja z dnia 20.12.2022 r. Kalkulacja warunków finansowych została przygotowana w oparciu o cenę
pojazdu (wg aktualnego kursu EURO) i aktualnie obowiązującej stopy procentowej. Kalkulacja nie uwzględnia kosztu rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenie GAP. W skład Kwoty
Łącznej do zapłaty co miesiąc (w zależności od wyboru przez Korzystającego określonego wariantu umowy leasingu) może wchodzić obok raty leasingu również: rata serwisowa,
rata zwrotu kosztu ubezpieczenia pojazdu. Kwoty Łączne do zapłaty co miesiąc w podanych powyżej wysokościach obowiązują do dnia 9 stycznia 2023 r. Finansującym jest
Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter
informacyjny. Zawarcie umowy Leasingu Konsumenckiego KINTO ONE jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Usługa Leasingu Konsumenckiego KINTO ONE
dostępna jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i dostępna jest w dwóch wariantach: umowy leasingu z usługą serwisową lub samodzielnej umowy
leasingu. Szczegóły dotyczące warunków Leasingu Konsumenckiego KINTO ONE dostępne są w salonach Dilerów Toyoty.
a

Podane zużycie paliwa i emisja CO₂ w zależności od wariantu i wersji auta zostało zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami
wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Podane zużycie paliwa i emisja CO₂ w zależności od wariantu i wersji auta uzyskane zgodnie z metodą badawczą
NEDC odzwierciedla wyniki osiągnięte w warunkach laboratoryjnych, natomiast uzyskane zgodnie z metodą badawczą WLTC uwzględnia faktyczne profile jazdy oparte na wynikach
statystycznych, co lepiej odzwierciedla wartości uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wartości według normy emisji EURO 6AD, EURO 6AG, EURO 6BG podane są jako
skorygowane NEDC i zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście WLTC. Wartości podane według normy emisji EURO 6W zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście NEDC.
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 specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Zawarte w tym cenniku 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 specyfikacji
informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone
w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie
sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO₂ w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na 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.).
Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dilera Toyoty celem przedstawienia
warunków specjalnych.

TOYOTA MORE
Toyota Central Europe Sp. z o.o., Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić
w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej
informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów: 22 574 04 35 – dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy,
opłata według stawek operatora; 801 20 20 20 – tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne.

