PROACE COMBI
ÁR ÉS FELSZERELTSÉGI LISTA

Toyota Proace Extra garancia
1 000 000 km / 5 év
További információ: toyota.hu

3+2 ÉV GARANCIA A TOYOTA PROACE MODELLEKRE

PROACE COMBI
BRUTTÓ ÁR (Ft).
HOSSZÚ COMBI
2,0 D‑4D 150 LE 6 M/T Start & Stop

Az árlista 2019. január 3-tól megrendelt autókra érvényes.

Live
10 318 000*
10 623 000**

Active
11 103 000*
11 208 000**

Opciós jobboldali tolóajtó (bruttó ár): 305 000 Ft (Live hosszú változathoz) / 105 000 Ft (Active hosszú változathoz)
Metálfényezés opció (bruttó ár): 150 000 Ft
Egyedi fényezés opció (bruttó ár): 195 000 Ft
SCR – AdBlue rendszer
* 1 tolóajtóval
** 2 tolóajtóval

MILLIÓ ÉRV A PROACE VERSO MELLETT
1 millió érvünk van a PROACE mellett! PROACE most 1 millió km
garanciával és több mint 1 millió Ft flottakedvezménnyel.
Személyre szabott ajánlatért kérjük forduljon Toyota márkakereskedőjéhez!

3+2 ÉV GARANCIA A TOYOTA PROACE MODELLEKRE
Minden új Toyota modellre 3 év vagy 100 ezer km gyártói garancia érvényes. A Toyota Proace modellek
esetében ez a garancia kiegészül egy extra garanciával, amely akkor kezdődik, amikor 3 év vagy
a 100 ezer km letelik, és a gépkocsi 5 éves kora előtti napon ér véget.

A Toyota Proace Extra garancia előnyei:
•
•
•
•

Biztonságot nyújt a váratlan meghibásodások esetére.
Akár 1 millió kilométeres futásteljesítményig érvényes, a gépkocsi 5 éves koráig.
Minden javítás eredeti alkatrészekkel, a gyári előírásoknak megfelelően történik.
Minden garanciális igényt szakképzett munkatársak kezelnek.

Önnek csak a munkájára kell figyelnie – a többit pedig nyugodtan bízza ránk!
Ha autója meghibásodik, kérjük, lépjen kapcsolatba helyi Toyota márkakereskedőjével!

COMBI elérhető 9 személyes kompakt, közepes és hosszú változatban (motortól függően)
Biztonság

Live

Active

Blokkolásgátló (ABS) fékasszisztenssel (BA)
Járműstabilitás‑vezérlő kipörgésgátlóval (VSC)
Elektronikus fékerő – elosztó (EBD)
Hegymeneti elindulás‑segítő (HAC)
Vezetőoldalon szimpla, utasoldalon dupla SRS légzsák
Oldallégzsák első szélső üléseken, törzs és fejvédelem
Hárompontos SRS automata övek övfeszítővel överőhatárolóval
Biztonsági öv magasság állítása, elöl a szélső üléseken
3 pontos SRS automata övek a 2. és 3 üléssorban
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hangjelzés és lámpafigyelmeztetés
Halogén fényszórók
Nappali menetfény, izzólámpás
Kanyarfény, fix lámpás
Kanyarfény, adaptív

–
–

3. féklámpa a csomagtérajtó felső részén
Hátsó ködlámpa
Ködfényszórók elöl

–

Tempomat sebességhatárolóval
Alacsony guminyomásra figyelmeztetés
Indításgátló

Külső

Live

Active

105 000 Ft

105 000 Ft

Fekete lökhárító elöl‑hátul
Fekete külső ajtókilincsek
Jobboldali tolóajtó, utastér 2. üléssor
Fekete oldalvédő csík
Csomagtérajtó, 180°-ban oldalra nyíló üveges, ablaktörlővel és páramentesítővel
Baloldali tolóajtó
Elektromos állítású, fűtött külső tükrök
Laminált szélvédő
2. sorban toló oldalablakok
2. sorban fix oldalablakok

–
–

3. sorban oldalüvegek
Színezett oldalüvegek
Hátsó ultrahangos parkoló radar

–

Kerekek

Live

Active

Live

Active

16" acél keréktárcsák porvédő kupakkal
Teljes értékű pótkerék

Kényelem
Távirányítós központizár
Műanyag kormánykerék
Szervokormány
Hosszban és magasságban állítható kormánykerék
12V‑os csatlakozó a műszerfalon
12V‑os csatlakozó a kesztyűtartóban
Zárt felső kesztyűtartó
Nyitott tároló a műszerfal tetején
Olvasólámpák az első, második és harmadik üléssorban
Belső visszapillantótükör
Utastérpadló burkolata műanyag
Elektromos ablakemelő elöl
Manuális légkondicionáló

–

Automata, kétzónás légkondicionáló

–

Tetőpanelre épített szellőző (közepes és hosszú változatokban)

–

Hátsó légkondicionáló (közepes és hosszú változatokban)

–

Térformázott burkolatok csak a jobb oldalon a radiátorok takarására

–

Megvilágított kesztyűtartó
Tároló az első utasülés alatt
Szövetszőnyeg elöl

Ülések

Live

Active

Live

Active

Önálló vezetőülés
Utasülés kétszemélyes ülőpad
Vezetőülés kartámasszal
Világosszürke ülésborítás, vinil betétekkel
Magasságban állítható vezetőülés
2. üléssorban 1 személyes önálló ülés, billenthető és kivehető;
kétszemélyes üléspad, kivehető
3. üléssorban 3 üléses üléspad, kivehető

Audio
Rádió, kormánytávirányítóval, 2 hangszóró és 2 magassugárzó
Egytónusú LCD kijelző a műszerfalban
USB bemenet és Bluetooth® rendszer

MŰSZAKI ADATOK
Környezeti teljesítmény

2,0 l D‑4D (150 LE) dízel 6 M/T

Vegyes (liter/100km)

5,3

Városi (liter/100km)

5,3

Országúti (liter/100km)

5,6

Javasolt üzemanyag

48‑as vagy magasabb cetánszámú gázolaj

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

70

AdBlue tartály térfogata (liter)

22,4

Üzemanyag‑fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Széndioxid, CO2
Vegyes (g/km)

na

Városi (g/km)

na

Országúti (g/km)

na

Euro besorolás

Euro 6Y

Motor

2,0 l D‑4D (150 LE) dízel 6 M/T

Hengerek száma

négyhenger, soros

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC

Üzemanyagellátó rendszer

közvetlen befecskendezés

Lökettérfogat (cm3)

1997

Furat × löket (mm × mm)

85,0 × 88,0

Sűrítési arány

16,7:1

Legnagyobb teljesítmény (LE)

150

Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz.

110

Legnagyobb nyomaték (Nm) /percenkénti ford.sz.

370 / 2000

Teljesítmény

2,0 l D‑4D (150 LE) dízel 6 M/T

Végsebesség (km/óra)

170

Gyorsulás 0‑100 km/órára (mp)

11,0

Az üzemanyag‑fogyasztási, a széndioxid‑kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. A fogyasztást és széndioxid‑kibocsátást a vezetési
stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem
kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban
rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatokés részletekelőzetes bejelentés nélküli megváltoztatásánakjogát fenntartja.

MŰSZAKI ADATOK
Felfüggesztés
Elöl

MacPherson rugóstag

Hátul

Lengőkar, tekercsrugókkal, kanyarstabilizátorral

Fékek
Elöl

Hűtött tárcsa

Hátul

Tárcsa

Méretek és tömegek
Külső méretek

Hosszú

Teljes hossz (mm)

5309

Teljes szélesség (mm)

2204

Teljes magasság (mm)

1935

Nyomtáv (mm) elöl

1630

Nyomtáv (mm) hátul

1618

Túlnyúlás elöl (mm)

881

Túlnyúlás hátul (mm)

1153

Tengelytáv (mm)

3275

Szabad hasmagasság (mm)

150

Megnövelt szabad hasmagasság (mm)

175

Fordulókör, járdaszegély (m)

12,4

Fordulókör, fal (m)

12,9

= Alap
– = Nem választható
M/T= kézi váltó
na = nincs adat

www.toyota.hu

