NOWA
TOYOTA PROACE
PLATFORMA
ROK MODELOWY 2022

JUŻ OD

130 200

PLN
netto

Nowa Toyota PROACE Platforma

101

%

Standard Leasinga

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

km

POZNAJ WERSJE WYPOSAŻENIA TOYOTY PROACE PLATFORMY

LIFE
NETTO JUŻ OD:

Wybrane elementy wyposażenia standardowego
– Systemy ABS, VSC i BA
– Światła do jazdy dziennej
– Tempomat i ogranicznik prędkości
– Układ wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)
– System Start&Stop
– Centralny zamek
– klimatyzacja manualna w przedniej
części pojazdu

– radioodbiornik fabryczny DAB
zdalnie sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth, USB)
+ 4 głośniki
– gniazdo 12 V w schowku
– biały, monochromatyczny wyświetlacz
między zegarami
– zamykany, podświetlany schowek
po stronie pasażera

130 200

PLN

Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia:
Pakiet Start
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SPRAWDŹ CENY NETTO (PLN)
Rok modelowy: 2022. Rok produkcji: 2021

Cennik obowiązuje od 1 maja 2021 r.

Nadwozie Platforma

Life

3.1T 2.0 D-4D 140 KM 6 M/T Start&Stop

130 200

Skrzynia biegów: 6 M/T – 6-stopniowa manualna.
Start&Stop: system automatycznego wyłączania silnika w momencie postoju auta. Oszczędza paliwo i minimalizuje emisję szkodliwych związków.

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEGO FINANSOWANIA
FINANSOWANIE

KORZYŚCI
Dzięki niskiej racie stać Cię na pojazd
wyższej klasy lub samochód dla drugiej osoby.
Opiekujemy się Twoim samochodem
lub flotą pojazdów 24 h na dobę.
Płacisz tylko za użytkowanie samochodu,
nie musisz go kupować.

OPŁATA
WSTĘPNA

OKRES
UMOWY

3 WARIANTY
NA KONIEC

od 0% do 40%
wartości auta

24–48 miesięcy

1. Wymiana na nowy
2. Wykup
3. Zwrot samochodu

NISKIE
MIESIĘCZNE RATY

Wszystkie formalności załatwiasz
w jednym miejscu.
Możliwość wyboru kompleksowej usługi
w jednej niskiej racie.
Przedstawione wyliczenia prezentują ofertę dla rekomendowanych
wersji. O ratę dla wybranego przez Ciebie modelu zapytaj Dilera.

WYBIERZ KOLOR NADWOZIA

EWP 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.
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WYBIERZ FELGI I TAPICERKI

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

Tapicerka materiałowa w kolorze szarym
Standard w wersjach Life

DODAJ OPCJONALNE PAKIETY WYPOSAŻENIA
Dostępne pakiety wyposażenia
Pakiet Start: System monitorowania ciśnienia w powietrza w oponach,
przednie lampy przeciwmgielne, podgrzewane przednie fotele
(regulacja w 3 zakresach), boczne poduszki powietrzne chroniące głowę
i klatkę piersiową kierowcy i pasażera

Life
3 000 PLN

SPRAWDŹ OPCJE DODATKOWE (CENY NETTO)
Opcje dostępne dla wersji wyposażenia
Wspornik tylny do dłużycy

Life
950 PLN

Stelaż z plandeką

3 400 PLN

Belka świetlna LED „komunalna"

2 600 PLN

Nadstawki z siatki „komunalne"

3 600 PLN

Alarm MetaSystem EasyCan Digital: system alarmowy współpracujący
z linią CAN z wbudowaną blokadą zapłonu, sterowany oryginalnym
pilotem samochodu lub systemem Keyless

1 100 PLN
900 PLN

Alarm MetaSystem EasyCan Digital z dodatkowym pilotem:
system alarmowy współpracujący z linią CAN z wbudowaną
blokadą zapłonu, sterowany oryginalnym pilotem samochodu
lub systemem Keyless, zestaw zawiera dodatkowy pilot alarmu,
system rekomendowany do samochodu nieposiadającego
fabrycznego sterowania zamkiem

1 350 PLN
1 100 PLN
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PORÓWNAJ WERSJE WYPOSAŻENIA
Standard    

Element wyposażenia dostępny w pakiecie    

Bezpieczeństwo i nowe technologie

Opcja    – Niedostępne

Life

Tempomat i ogranicznik prędkości
Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia
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 lampy przeciwmgielne
Systemy ABS, VSC i BA
Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
Wycieraczki przedniej szyby

Wygląd

Life

Plastikowe wykończenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej
Schowki w drzwiach przednich
Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare)
Otwarty schowek w centralnej części deski rozdzielczej
(mieszczący format A4)
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)

Koła i opony

Life

Koło zapasowe pełnowymiarowe
16" felgi stalowe z oponami 215/65 R16C
System monitorowania ciśnienia w oponach

Komfort

Life

Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej
Gniazdo 12 V w schowku
Dwa kluczyki zdalne
Centralny zamek
Centralny wyświetlacz pomiędzy zegarami
Biały, monochromatyczny wyświetlacz między zegarami
Elektryczna skrzynka rozdzielcza pod transformatory
Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu
Manualnie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane szyby w przedniej części pojazdu

Funkcjonalność

Life

Wskaźnik zmiany biegów
System Start&Stop
Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej

Audio i multimedia

Life

Radioodbiornik fabryczny DAB zdalnie sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki

Siedzenia

Life

Pakiet siedzeń LIFE 3 miejsca
Podgrzewane przednie fotele (regulacja w 3 zakresach)

Tapicerki

Life

Tapicerka materiałowa w kolorze szarym
Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości
Kanapa dwumiejscowa po stronie pasażerów
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SPRAWDŹ NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Zużycie paliwa

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

Średnio [litry/100 km]

6,8–7,8

Emisja CO2
Średnio [g/km]

166–195

Norma emisji spalin

Euro 6.3

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

144 (106)/3500

Maks. moment obrotowy [Nm/obr./min]

340/2000

Wymiary [mm]
Rozstaw osi

3275

Długość pojazdu

5210

Długość skrzyni wewnątrz

2550

Szerokość skrzyni wewnątrz

1900

Wysokość progu załadunku

930

Wysokość burty

350

Masy [kg]
Ładowność

1325

Dopuszczalna masa całkowita

3100

Dopuszczalna masa – oś przednia

1800

Dopuszczalna masa – oś tylna

1500

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 PLATFORMĘ.

Twój Autoryzowany Diler Toyoty

DODATKOWE INFORMACJE I NOTY PRAWNE
a

Promocja „Leasing 101%” dotyczy umów Standard Leasingu z sumą rat leasingowych do 101% i posiadających następujące parametry finansowe: opłata wstępna 30% ceny pojazdu,
okres leasingu 36 miesięcy, kwota wykupu 1% ceny pojazdu i dotyczy wyłącznie modelu Toyota PROACE oraz Toyota PROACE VERSO. Promocja obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Dokładne szczegóły promocji, w tym warunki skorzystania z promocji, dostępne są u autoryzowanych dilerów Toyota. Przyznanie finansowania uzależnione jest od oceny zdolności
kredytowej potencjalnego leasingobiorcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

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 Motor Poland, 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.

