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MIT NYERHET CÉGE A TOYOTA PROACE CITY‑VEL?
Remek hír a flottavásárlók számára, hogy hamarosan újabb fontos haszongépjármű-szegmensben
is rendelkezésükre áll egy Toyota‑modell: a Proace City. A közmondásosan megbízható autókat kínáló
Toyota ezzel még teljesebb szolgáltatást kínál ügyfelei számára, akik immár teljes kishaszongépjárműflottájukat a minőségéről és kifogástalan szolgáltatásairól ismert márka termékeiből állíthatják össze.

KÉTFÉLE HOSSZÚSÁG / KÉTFÉLE KIVITEL (VAN ÉS VERSO) / ÜLÉSEK SZÁMA
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GAZDAG ALAPFELSZERELTSÉG, KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS
Az alapfelszereltség néhány tétele:
PROACE CITY VAN
– USB rádió + Bluetooth®
– Távirányítós ajtózár
– Elektromos első ablakemelők
– Abroncsnyomás ellenőrző rendszer
– Szürkületérzékelő
– Automatikus vészhívó rendszer (eCall)
– Fűthető és elektromosan állítható külső tükrök
– Teljes méretű pótkerék

PROACE CITY VERSO FAMILY
– Pro-Touch 8"-os színes érintőképernyő,
USB és Bluetooth
– Automata vezérlésű klímaberendezés
– Vészfék‑rásegítő rendszer
– Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
– Közlekedési tábla felismerés (RSA)
– A vezető fáradtságát érzékelő rendszer (SWS)
– Sebességkorlátozás felismeréssel kiegészített
sebességtartó automatika
– Szürkületérzékelő
– Teljes méretű pótkerék
– Abroncsnyomás ellenőrző rendszer
– Színes, 3,5"-os TFT multi‑információs kijelző
a kormánykerék mögött
– 7 üléses kivitel
– Első és hátsó parkolóradar

PROACE CITY VERSO
A nagycsaládosok részére egyedülálló ajánlatot
jelent a 2,5 millió forintos állami támogatással
megvásárolható Proace City Verso, hiszen a Toyota neve
egyet jelent a családi autók legfontosabb értékeivel:
a hihetetlenül praktikus és kényelmes belső kialakítással,
a megnyugtató biztonsággal és a gondtalan használattal.
Ez a kívül kompakt, belül tágas autó könnyedén boldogul
a keskeny városi utcákon és a szűk parkolóhelyeken is,
miközben hét utasa teljes kényelemben utazhat.

7 ÜLÉSES KIVITEL
2,5 MILLIÓ FORINT
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

PROACE CITY
Értékes segítség a hazai kis- és középvállalkozások számára,
hogy a Toyota haszongépjárművekre kedvező feltételekkel
kínál finanszírozást a Toyota Pénzügyi Zrt. A hosszú
távon is kiszámítható, nagyon kedvező kamatozású
NHP Fix programnak köszönhetően a magyar
vállalkozások a legmodernebb, minden biztonsági,
környezetvédelmi és kényelmi elvárást teljesítő
autókkal végezhetik munkájukat. A Toyota
haszongépjárművek híresek a megbízhatóságukról
így ez a konstrukció még kedvezőbbnek számít,
hiszen még a váratlan meghibásodások miatti
javítások plusz költségével sem kell számolni.

ADJON LENDÜLETET
VÁLLALKOZÁSÁNAK!
NHP Fix ajánlat KKV‑k részére

BIZTONSÁG
Az aktív biztonság legmagasabb szintjét a forradalmi Toyota Safety Sense rendszer garantálja.

EXTRA

Ütközést megelőző
biztonsági rendszer
(PSC)

Jelzőtábla
felismerés
(RSA)

Sávtartó asszisztens
(LTA)

A vezető fáradtságára
figyelmeztető rendszer
(SWS)

Adaptív sebességtartó
automatika
(ACC)

Automatikus
távfény‑vezérlés
(AHB)

TOYOTA PROACE CITY
EXTRA GARANCIA

– 5 év vagy 250 000 km futásteljesítmény
– 3 év fényzési hibára
– 6 év a karosszériaelemek átrozsdásodására

250 000 KM

VONZÓ FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT CÉGE SZÁMÁRA
Szerezze be Toyota haszongépjárművét a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló Növekedési
Hitelprogram keretein belül, fix 2,5%-os kamat mellett, ahol a havi lízingdíjak jelentősen
kedvezőbbek lehetnek, mint a szokásos konstrukciók esetében.

SZÉLES MOTORVÁLASZTÉK
1.2 Turbo
110 LE
benzines

1.2 Turbo
130 LE
benzines

1.5 D‑4D
75 LE
dízel

1.5 D‑4D
100 LE
dízel

1.5 D‑4D
130 LE
dízel

1.5 D‑4D
130 LE
dízel

Váltó

manuális,
6 fokozatú

automata,
8 fokozatú

manuális,
5 fokozatú

manuális,
5 fokozatú

manuális,
6 fokozatú

automata,
8 fokozatú

Max. teljesítmény [LE/ford]

110/5500

n/a

76/3500

102/3500

130/3750

130/3750

Max. forgatónyomaték [Nm/ford]

205/1750

n/a

230/1750

250/1750

300/1750

300/1750

Gyorsulás 0–100 km/órára [mp]

13,1

n/a

19,2

14,0

11,6

12,1

Átlagos üzemanyag‑fogyasztás
[l/100 km]

6,7–7,5

n/a

5,6–6,7

5,6–6,3

5,6–6,3

5,6–6,3

Átlagos CO2‑kibocsátás [g/km]

150–170

n/a

144–161

146–176

148–164

147–164

Motor

ISMERJE MEG A TOYOTA TELJES HASZONGÉPJÁRMŰ
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KÍNÁLATÁT!

PROACE CITY

PROACE CITY VERSO

HILUX

PROACE

PROACE VERSO

PROACE COMBI

MÁR RENDELHETŐ  
A MÁRKAKERESKEDÉSEKBEN!

A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1‑jétől bizonyos új járművek
típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati
eljárás az üzemanyag‑fogyasztás és a CO2‑kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1‑jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt
a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO2‑kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC‑ben mért értékeknél.
Az értékek a WLTP alapján kerültek meghatározásra, és az összehasonlíthatóság érdekében illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC‑re lettek visszaszámítva, azok az alapfelszereltségű
EU‑szériamodell esetén érvényesek. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű
üzemanyag‑fogyasztását és a CO2‑kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok
(pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal
eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag‑fogyasztásra és a CO2‑kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől
függő tartomány adatai mellett érvényesek.
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 adatok
és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.
A Toyota Pénzügyi Zrt. belföldi székhelyű kis- és közép vállalatoknak szóló, az MNB NHP Fix program keretein belül nyújtott, rögzített kamatozású zártvégű pénzügyi lízing ajánlata alapján, amely teljes körű
casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A minimális finanszírozott összeg 3 millió forint, a választható futamidő minimum 36, maximum 84 hónap, évi 2,5%-os fix
ügyleti kamat mellett. A Toyota Pénzügyi Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. A pénzügyi lízing részletes szabályait a vonatkozó szerződéses dokumentumok tartalmazzák. Az NHP Fix konstrukció részleteiről
az MNB terméktájékoztató ad további felvilágosítást. További részletek a toyotahitel.hu oldalon és a Toyota márkakereskedésekben.
Az állami támogatás igénybevételének módját és feltételeit a nagycsaládosok személygépkocsi‑szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet határozza meg.

