PROACE CITY

PROACE CITY

Visuomet garantuotas ramybės jausmas
Toyota rimtai žiūri į bet kokį verslą, taip pat ir į Jūsų. Apie tai byloja jos
sukurti PROACE CITY ir PROACE CITY VERSO. Šie automobiliai sukonstruoti
galvojant apie Jus: jie yra manevringi, pasirengę visapusiškai patenkinti
Jūsų poreikius ir neįtikėtinai talpūs. Naujajame PROACE CITY įkūnyta
viskas, ko galite tikėtis iš Toyota furgono.
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TOYOTA
PROFESSIONAL – JŪSŲ
VERSLO PARTNERIS
Kartu geriau

Toyota žino, kad verslas niekuomet nebūna tik verslas, todėl ji sukūrė visą seriją
patikimų komercinių automobilių. Galite rinktis mūsų naująjį kompaktišką
PROACE CITY, PROACE arba legendinį Hilux ir perduoti visus savo svarbius
reikalus į saugias rankas. Mūsų specializuotų Toyota Professional atstovybių
darbuotojai visada pasirengę Jums padėti. Toyota Professional kvalifikuotų
specialistų pagalba bei platus spektras siūlomų paslaugų leis Jums
ramiai jaustis už vairo.

SKUBIOS PASLAUGOS
Laikas – pinigai, todėl mes galime pasirūpinti,
kad Jūsų automobilio planiniai ar kiti techninės
priežiūros darbai būtų atlikti per valandą ar net
greičiau, vienu metu dirbant dviem meistrams.

5 METŲ GARANTIJA
Norėdami apsaugoti Jus nuo neplanuotų
remonto išlaidų, PROACE CITY ir PROACE
CITY VERSO automobiliams suteikiame
5 metų / 200 000 km ridos garantiją, kad
vairuodami pamirštumėte visus rūpesčius.

PAGALBOS KELYJE PASLAUGOS
Gera žinoti, kad niekada nebūsite palikti bėdoje: mes teikiame
pagalbos kelyje paslaugas, kurios apima mobiliuosius servisus ir
automobilių remontą, kad kuo greičiau taptumėte vėl mobilūs.
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PRANOKSTA VISUS SAVO
KLASĖS ATSTOVUS
PROACE CITY

PROACE CITY VERSO

SĖDĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS
Galima rinktis dviejų vietų (Professional
komplektacija) arba trijų vietų
kompaktiškąją ir ilgąją furgono versijas.
Penkių vietų Crew Cab modelis siūlomas
su ilga važiuokle.

SĖDĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS
PROACE CITY VERSO visuomet pakaks
vietos visiems, nesvarbu, ar rinktumėtės
penkių vietų kompaktiškąją versiją ar
penkių arba septynių vietų ilgąją versiją.

KROVINIŲ SKYRIAUS ILGIS
Iki 3,4 m su PROACE CITY Smart Cargo
sistema (pradedant nuo Professional Plus
komplektacijos).
KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA
Iki 4,3 m³ su Smart Cargo sistema;
PROACE CITY taip pat telpa du europiniai
padėklai (ir ilgojoje, ir trumpojoje
versijose).
VELKAMOJI GALIA
Kalnus išjudinanti velkamoji galia – iki
1500 kg vienu metu.
NAUDINGOJI APKROVA
Daugiau nei reikia – naudingoji apkrova
siekia iki 1000 kg.
MODELIAI
PROACE CITY patenkins visus Jūsų
poreikius. Galima rinktis kompaktiškąjį
arba ilgąjį furgoną, taip pat Crew Cab
modelį.
GALIOS AGREGATŲ PASIŪLA
Jūsų darbo reikmėms siūlomi benzininiai
ir dyzeliniai varikliai nuo 75 iki
130 AG (DIN).

LANKSTUS SĖDYNIŲ IŠDĖSTYMAS
Visiškai nulenkiamos antrosios eilės
sėdynės ir išimamos trečiosios eilės
sėdynės – neįtikėtinai praktiškas
sprendimas.
ISOFIX
Antrosios eilės sėdynėse įrengti trys
ISOFIX fiksatoriai.
MODELIAI
Darbas ar poilsis – daug pasirinkimo
variantų ir jokių kompromisų.
GALIOS AGREGATŲ PASIŪLA
Benzininiai ir dyzeliniai varikliai nuo 100
iki 130 AG (DIN).

PROACE CITY IR
PROACE CITY VERSO
AKTYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA
Vairuokite saugiai su Toyota Safety Sense.
Šis saugos įrangos paketas įtrauktas į
standartinę Verso ir Professional Comfort
furgonų komplektaciją.
APLINKĄ TAUSOJANTYS VARIKLIAI
Mažą CO2 kiekį išskiriantys galios
agregatai leis mėgautis švariu oru.
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PROACE CITY

VISADA
NUSITEIKĘS DIRBTI
KARTU SU JUMIS
Juda kaip lengvasis automobilis,
traukia kaip sunkvežimis

4,7 m

Modelis su Crew
Cab kabina

iki 4,3 m³*

* Krovinių skyriaus talpa su Smart Cargo sistema

iki 3,4 m

iki 3,4 m*

iki 3,1 m*

iki 3,7 m³*
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PRC4003_20

PRC4002_20

Ilgasis
furgonas

4,7 m

Kompaktiškasis
furgonas

4,4 m

PRC4001_20

PROACE CITY lengvai prisitaiko prie bet kokių darbo sąlygų:
siūlomi trys kėbulo tipai ir du važiuoklės bazės ilgio variantai leis
lengvai išsirinkti idealų modelį. PROACE CITY furgonų krovinių
skyriaus talpa siekia iki 3,7 m³ (kompaktiškųjų versijų) ir iki
4,3 m³ (ilgųjų versijų), o su įrengta Smart Cargo sistema
(pradedant nuo Professional Plus komplektacijos) juose
galima sutalpinti iki 3,4 m ilgio krovinius. Crew Cab modeliai
komplektuojami su visiškai nulenkiamomis sėdynėmis ir
slankiojamąja pertvara, kad galėtumėte išplėsti erdvę pagal savo
poreikius.

iki 4,3 m³

Daugiau nei
reikia – naudingoji
apkrova siekia iki
1000 kg.

Kalnus išjudinanti
velkamoji galia – iki
1500 kg
vienu metu.

Iki 4,3 m³ su Smart Cargo
sistema; taip pat telpa
du europiniai padėklai
(ir ilgojoje, ir trumpojoje
versijose).
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PROACE CITY VERSO

PAKANKA VIETOS
IR ŽMONĖMS,
IR DAIKTAMS
Sukurtas ištikimai Jums tarnauti

Praktiškas, universalus, komfortiškas ir visuomet palaikantis ryšį
PROACE CITY VERSO pasirengęs bet kokiai kelionei. Automobilyje
telpa iki septynių žmonių, todėl jame niekada nepristigs vietos.
Jūsų ir Jūsų brangaus krovinio saugumui užtikrinti įrengti
trys ISOFIX fiksatoriai antrosios eilės sėdynėse ir daug įvairių
saugos sistemų. Visiems technologijų mėgėjams patiks Apple
CarPlay™ ir Android Auto™ funkcijos, leidžiančios naudotis
savo mėgstamomis išmaniojo telefono programėlėmis ProTouch multimedijos sistemos (įtrauktos į Shuttle ir aukštesnio
lygio komplektaciją) ir navigacijos sistemos (komplektuojamos
Business versijose) ekrane.

iki 3 m

iki 2,7 m

4,4 m

4,7 m

PRC4007_20

5 ir 7 vietų
ilgoji versija

PRC4006_20

PRC4004_20

5 vietų
kompaktiškoji versija

2130 l

2950 l

* Talpa iki langų linijos į priekį paslinkus trečiosios eilės sėdynes.
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209 l/
322 l*
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PROACE CITY

NEŠVAISTYKITE
SAVO BRANGAUS
LAIKO
Patogus ir visuomet palaikantis ryšį, kad
būtumėte padėties šeimininkai

Praktiškas, manevringas ir lankstus PROACE CITY yra idealus
Jūsų verslo partneris. Galima rinktis versijas su dviem
(Professional komplektacija) arba trimis priekinėmis sėdynėmis
ir Crew Cab modelius su triviete galine suoliuko tipo sėdyne
– PROACE CITY visuomet Jūsų paslaugoms, kad ir kokį krovinį
gabentumėte. Išmanūs sprendimai, tokie kaip Smart Cargo
sistema (komplektuojama Professional Plus ir aukštesnio lygio
modeliuose), padidina talpą iki 0,4 m³. Dėl asimetrinių galinių
durelių galima be vargo sukrauti ir iškrauti krovinius siaurose
erdvėse bei miesto gatvėse. Be to, Crew Cab modeliuose galima
visiškai nulenkti sėdynes ir paslinkti lanksčią pertvarą į priekį.
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PROACE CITY VERSO

PROACE CITY VERSO
SUKURTAS JUMS
Sveiki patekę į komforto zoną

Patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės kelione. Nesvarbu, ar
sėdėtumėte už vairo ar keleivio sėdynėje, Toyota PROACE
CITY VERSO neabejotinai padarys Jums įspūdį. Tai praktiškas
ir komfortiškas automobilis: Jūsų patogumui įrengta iki galo
nulenkiama priekinė keleivio sėdynė, leidžianti gabenti ilgesnius
krovinius, daugybė dėtuvių ir atidaromos įstiklintos krovinių
skyriaus durelės (pradedant nuo Family komplektacijos).
Galite mėgautis pro panoraminį stogą (komplektuojamą
kompaktiškosiose Business versijose) sklindančia šviesa ir
klausytis mėgstamos muzikos per Apple CarPlay™ arba Android
Auto™.
PROACE CITY VERSO sukurtas Jums.
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SAUGIOSE
RANKOSE

Mes rūpinamės Jumis, kad Jūs galėtumėte
rūpintis savo verslo reikalais
Toyota įsitikinusi, kad kiekvienas turi teisę į saugumą. Todėl
nenuostabu, kad PROACE CITY VERSO ir Professional Comfort
komplektacijos PROACE CITY yra apginkluoti Toyota Safety
Sense saugos įranga, kuri montuojama kaip standartinė. Su tokia
įranga kaip Pre-Collision sistema (PCS), įspėjamoji nukrypimo
iš važiuojamosios juostos sistema (LDA) ir pagalbinė kelio
ženklų atpažinimo sistema (RSA) komplektuojamas PROACE
CITY leis saugiai jaustis kelyje. Kitas žingsnis – pasirinkti idealias
pagalbines vairuotojo sistemas, skirtas palengvinti Jūsų kasdienį
gyvenimą. Tai automobilio statymo kameros su Smart Active
Vision sistema (įtrauktos į Multimedia and Navigation komplektą),
kad geriau matytumėte vaizdą iš šono ir galo, išmanusis apkrovos
indikatorius (įtrauktas į Multimedia and Navigation komplektą)
ir pažangi Toyota Traction Select sistema (įtraukta į Adventure
komplektą), padedanti įveikti net pačias sunkiausias kliūtis.

PASIRENGĘS VISIEMS
NETIKĖTUMAMS KELYJE
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PreCollision
sistema

Pagalbinė
kelio ženklų
atpažinimo
sistema

Įspėjamoji
nukrypimo iš
važiuojamosios
juostos sistema
(LDA)

Vairuotojo
įspėjimo
sistema
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SUKURTAS JŪSŲ VERSLO
REIKMĖMS
PROACE CITY gali prisitaikyti prie visų Jūsų užgaidų
IŠORĖS MATMENYS

KOMPAKTIŠKASIS
furgonas

ILGASIS
furgonas

Bendras ilgis (mm)

4403

4753

Bendras plotis (be veidrodėlių / su veidrodėliais) (mm)

1848/2107

1848/2107

Bendras aukštis (minimalus / maksimalus) (mm)

1796/1860

1812/1860

Važiuoklės bazė (mm)

2785

2975

Priekinė tarpvėžė (mm)

1548–1563

1553

Galinė tarpvėžė (mm)

1568–1577

1549–1568

Iškyša priekyje (mm)

892

892

Iškyša gale (mm)

726

886

KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS

KOMPAKTIŠKASIS
furgonas

ILGASIS
furgonas

Gabenamo krovinio ilgis (mm)

1817

2167

Gabenamo krovinio ilgis (su Smart Cargo) (mm)

3090

3440

Maksimalus krovinių skyriaus aukštis (mm)

1200–1270

1200–1270

Maksimalus krovinių skyriaus plotis tarp šoninių sienų (mm)

1630/1527*

1630/1527*

Maksimalus krovinių skyriaus plotis tarp ratų arkų (mm)

1229

1229

Krovinių skyriaus slenksčio aukštis (minimalus / maksimalus) (mm)

547/625

560/617

Slankiojamųjų šoninių durelių aukštis (mm)

1072

1072

Slankiojamųjų šoninių durelių plotis (su pertvara / be pertvaros) (mm)

641–675

675–759

Galinių durelių aukštis (mm)

1196

1196

Galinių durelių plotis (apatinė / viršutinė dalis) (mm)

1241/1087

1241/1087

KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA

KOMPAKTIŠKASIS
furgonas

ILGASIS
furgonas

Be Smart Cargo (m³)

3,3

3,9

Su Smart Cargo (m³)

3,8

4,3

Europinių padėklų skaičius

2

2

NAUDINGOJI APKROVA IR VELKAMOJI GALIA

KOMPAKTIŠKASIS
furgonas

ILGASIS
furgonas

Naudingoji apkrova (minimali / maksimali)§ (kg)

650/1000

910/970

Maksimali velkamoji galia§ (kg)

1500

1200

* Su vieneriomis / dvejomis durelėmis
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§

Priklausomai nuo variklio

Toyota žino, kad
kiekvienas verslas
yra unikalus ir kad
labai svarbu turėti
galimybę pasirinkti.
Todėl mes siūlome platų
asortimentą benzininių
ir dyzelinių variklių,
išsiskiriančių mažais CO2
rodikliais ir įspūdinga
degalų ekonomija.

Degalai
Benzinas

Dyzelinas

Transmisija

Vidutinės degalų
sąnaudos
(l/100 km)

CO2 kiekis
(g/km)

110

6 M/T

6,8–7,2

154–162

130

8 A/T

7,0–7,4

157–168

1,5

75

5 M/T

5,5

144

1,5

100

5 M/T

5,4–5,7

141–149

1,5

130

6 M/T

5,4–5,7

142–149

1,5

130

8 A/T

5,6–6,0

147-156

Darbinis tūris
(l)

Galia
AG (DIN)

1,2
1,2

Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl
naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir išskiriamo CO2
rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie
priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, automobilio būklės, padangų slėgio, apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.).
Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu: https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
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PROACE CITY ĮRANGA
Professional

Professional Plus

Professional Comfort

15 colių pilki plieniniai ratlankiai su 195/65 R15 padangomis
(tik kompaktiškieji furgonai)

IŠORĖ



-

-

16 colių pilki plieniniai ratlankiai su 205/60 R16 padangomis

***

**

-

-

*

**

16 colių juodi ratlankių gaubtai su 205/60 R16 padangomis
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 R16 padangomis

-

-

*

Normalaus dydžio atsarginis ratas







650 kg naudingoji apkrova (tik kompaktiškųjų furgonų)





-

1000 kg naudingoji apkrova (tik 130 AG kompaktiškųjų furgonų)







Vienerios šoninės durelės



*

-

Dvejos šoninės durelės

-

**



Dvivėrės galinės durelės







Juodi priekinis ir galinis buferiai





-

Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai

-

-



Juodos šoninės apsauginės juostos





-

Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostos su chromuota apdaila

-

-



Juodos durelių rankenėlės





-

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės

-

-



Juodi durelių veidrodėliai





-

Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai

-

-



Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai

-

*



Elektra reguliuojami durelių veidrodėliai su šildymo funkcija







Priekiniai rūko žibintai

-





VIDUS
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Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Smart Cargo sistema (tik furgonuose)

-





Nulenkiama keleivio sėdynė

-





Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų (tik Crew Cab modeliuose)

-





Guminė salono grindų danga







Guminiai grindų kilimėliai







Plastikinė krovinių skyriaus grindų danga





**

Medinė krovinių skyriaus grindų danga

-

-

*

Elektroninis stovėjimo stabdys

-

*

*

Elektra valdomi priekiniai langai



**

-

Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija

-

*



Metalinė pertvara (tik furgonuose)







Nulenkiama pertvara su grotelėmis (tik Crew Cab modeliuose)

-





6 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje





**

10 tvirtinimo kablių krovinių skyriuje

-

-

*

Krovinių skyriaus lempa





**

Krovinių skyriaus LED lempa

-

-

*

Uretaninis vairas







SĖDYNĖS

Professional

Professional Plus

2 vietos (tik furgonuose)



-

Professional Comfort
-

3 vietos (tik furgonuose)

-





5 vietos (tik Crew Cab modeliuose)

-





Tekstiliniai sėdynių apmušalai







Fiksuota keleivio sėdynė



-

-

Reguliuojama keleivio sėdynė

-





Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija

-





Šildomos priekinės sėdynės

-





Vairuotojo sėdynės juosmens atrama

-





KOMFORTAS

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Mechaninis oro kondicionierius





-

Automatinis oro kondicionierius

-

-



Galiniai automobilio statymo jutikliai

-





Priekiniai automobilio statymo jutikliai

-

-

*

Galinio vaizdo kamera

-

-

*

Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose)

-

¡

-

Programuojama ir nuotoliniu būdu valdoma Webasto šildymo sistema
(tik dyzeliniuose modeliuose)

-

-



Prieblandos jutiklis







Lietaus jutiklis

-

§



230 V elektros lizdas prie keleivio kojų

-

-



12 V elektros lizdas krovinių skyriuje

-

-

*

Pastovaus greičio palaikymo sistema

-





MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Radijas







Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu

-

-



Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)

-

-



Navigacijos įranga

-

-

¡**

4 garsiakalbiai







Bluetooth®







USB jungtis







Radijo valdikliai už vairo (tik modeliuose su mechanine transmisija)





-

Radijo valdikliai ant vairo

-

§



LCD informacinis ekranas su piktograma (tik modeliuose su mechanine transmisija)



**

-

LCD informacinis ekranas su tekstu (tik furgonuose)

-



-

LCD informacinis ekranas su tekstu (tik Crew Cab modeliuose su automatine transmisija)

-



-

Spalvotas informacinis ekranas

-

-



 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama

* Siūloma tik furgonams
** Siūloma tik Crew Cab modeliams
*** Siūloma tik ilgiesiems arba kompaktiškiesiems furgonams su 130 AG varikliu
§
Siūloma tik modeliams su automatine transmisija
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PROACE CITY ĮRANGA
DĖTUVĖS

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse







Atvira apatinė daiktadėžė







Daiktadėžė su dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje (tik furgonuose)

-





Professional

Professional Plus

Professional Comfort

-

-



Centrinis užraktas







E-Call sistema







Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)







Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)







Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)







Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) (tik furgonuose)

-

-



2 priekinės oro saugos pagalvės







Šoninės oro saugos pagalvės (siūloma tik furgonams)

-

-



Priekinės užuolaidinės oro saugos pagalvės (siūloma tik furgonams)

-

-







SAUGUMAS
Aktyviosios saugos įranga
Toyota Safety Sense:
Pre-Collision sistema
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)

Pasyviosios saugos įranga

ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių
(tik Crew Cab modeliuose)
 = standartinė įranga
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 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama

PAPILDOMI KOMPLEKTAI
Comfort komplektas:

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

¡

-

-

-

¡

-

-

¡

-

-

-

¡

-

-

¡

Pastovaus greičio palaikymo sistema
Vairuotojo sėdynės porankis
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Nulenkiama keleivio sėdynė
Reguliuojama keleivio sėdynė
Technology komplektas (tik Crew Cab modeliams)
230 V elektros lizdas prie keleivio kojų
Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)
Lietaus jutiklis
Radijo valdikliai ant vairo
Technology Plus komplektas (tik furgonams)
230 V elektros lizdas prie keleivio kojų
12 V elektros lizdas krovinių skyriuje
LED apšvietimas krovinių skyriuje
10 tvirtinimo kablių krovinių skyriuje (6 grindyse, 4 šonuose)
Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)
Priekiniai automobilio statymo jutikliai
Galinio vaizdo kamera
Centrinis galinio vaizdo veidrodėlis
Lietaus jutiklis
Radijo valdikliai ant vairo
Convenience komplektas (tik furgonams)
Nematomų zonų stebėjimo sistema
Smart Entry & Push Start sistema
Belaidis mobiliojo telefono kroviklis
Multimedia and Navigation komplektas (tik furgonams su Convenience komplektu)
Projekcinis ekranas (HUD)
Navigacijos įranga
Galinio vaizdo kameros sistema Smart Active Vision
Išmanusis apkrovos indikatorius
Uždara apatinė daiktadėžė keleivio pusėje
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PROACE CITY VERSO ĮRANGA
IŠORĖ

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

16 colių juodi ratlankių gaubtai su 205/60 R16 padangomis







-

-

-

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 R16 padangomis

-

-

-





-

-

-

-

-

-



Sustiprintos padangos

-

-



-



-

Padangos remonto komplektas














-

Dvejos šoninės durelės











Dvivėrės galinės durelės



-

-

-

-

-

Galinės krovinių skyriaus durelės

-











Atidaromas galinių krovinių skyriaus durelių langas

-

-

-







Tamsinti stiklai

-

-

-







Juodi priekinis ir galinis buferiai



-

-

-

-

-

Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai

-











Juodi durelių veidrodėliai



-

-

-

-

-

Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai

-











Juodos durelių rankenėlės



-

-

-

-

-

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės

-











Juodos šoninės apsauginės juostos



-

-

-

-

-

Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostos su chromuota apdaila

-











Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai

-

-

-







Elektra reguliuojami durelių veidrodėliai su šildymo funkcija













Toyota Skyview® panoraminis stogas

-

-

-

-

-

◊

Priekiniai rūko žibintai

-











Šildomas galinis langas













Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija

-

-

-

-

-



Stogo bėgeliai

-

-

-







 = standartinė įranga

Siūloma tik modeliams su automatine transmisija
Siūloma tik kompaktiškiesiems modeliams

§§
◊
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 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Kiliminė grindų danga

VIDUS











Business


Tekstiliniai grindų kilimėliai













Konsolė tarp priekinių sėdynių

-

-

-







Elektroninis stovėjimo stabdys

-

-

-







Elektra valdomi priekiniai langai







-

-

-

Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija

-

-

-







Pakreipiami langai antrojoje eilėje







-

-

-

Elektra valdomi langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija antrojoje eilėje

-

-

-







Fiksuoti langai trečiojoje eilėje













4 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje













Juodos vidinės durelių rankenėlės



-

-

-

-

-

Chromuotos vidinės durelių rankenėlės

-











Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

-

-

-







Salono veidrodėlis su lempute

-

-

-







Uretaninis vairas







-

-

-

Odinis vairas

-

-

-







Galinio lango užuolaidos

-

-

-

-

-



Susukamas krovinių skyriaus uždangalas (tik ilgosiose versijose)













Kietas krovinių skyriaus uždangalas (tik kompaktiškosiose versijose)













Pertvara su grotelėmis už antrosios eilės sėdynių

-

-



-



-

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

5 vietos

SĖDYNĖS













7 vietos (tik ilgosiose versijose)

-



-



-



Tekstiliniai sėdynių apmušalai













Antrosios eilės suoliuko tipo sėdynės (nulenkiamos 60/40 santykiu)







-

-

-

Atskiros antrosios eilės sėdynės

-

-

-







Šildomos sėdynės

-











Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija













Vairuotojo sėdynės juosmens atrama

-











Vairuotojo sėdynės porankis

-











Nulenkiama priekinio keleivio sėdynė

-

-









Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų

-

-

-






Business

KOMFORTAS

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Automatinis oro kondicionierius

-

-

-







Galiniai automobilio statymo jutikliai

-











Priekiniai automobilio statymo jutikliai

-

-

-







Galinio vaizdo kamera

-

-

-







Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose)

-









-

Programuojama ir nuotoliniu būdu valdoma Webasto šildymo sistema
(tik dyzeliniuose modeliuose)

-

-

-

-

-



Prieblandos jutiklis













Lietaus jutiklis

-

§§

§§







230 V elektros lizdas prie keleivio kojų

-

-

-

-

-



Pastovaus greičio palaikymo sistema











-

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema

-

-

-

-

-
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PROACE CITY VERSO ĮRANGA
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

Radijas







-

-

-

Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu

-

-

-







Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)

-

-

-







Navigacijos įranga

-

-

-

-

-



4 garsiakalbiai



-

-

-

-

-

6 garsiakalbiai

-











Bluetooth®













USB jungtis













Radijo valdikliai už vairo



§

§

-

-

-

§§

§§

Radijo valdikliai ant vairo

-







3,5 colio daugiafunkcis spalvotas ekranas













Projekcinis ekranas

-

-

-

-

-



Belaidis mobiliojo telefono kroviklis

-

-

-

-

-



Smart Entry & Push Start sistema

-

-

-

-

-



DĖTUVĖS

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

-

-

-

-

-

◊

Dėtuvė prie lubų krovinių skyriuje

-

-

-

-

-

◊

Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse
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 = papildoma įranga

Siūloma tik modeliams su mechanine transmisija
Siūloma tik modeliams su automatine transmisija
Siūloma tik kompaktiškiesiems modeliams

§§
◊



Centrinė dėtuvė prie lubų

 = standartinė įranga
§



− = nekomplektuojama

SAUGUMAS

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business















Aktyviosios saugos įranga
Toyota Safety Sense:
Pre-Collision sistema (PCS)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema
Centrinis užraktas











Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų







-

-

-

Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų

-

-

-








E-Call sistema











Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)

-

-

-

-

-



Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

-

-

-







Išmanioji pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)

-

-

-

-

-



Platesnio veikimo diapazono pagalbinė kelio ženklų
atpažinimo sistema (RSA)

-

-

-







Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)













Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)













Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)













Pasyviosios saugos įranga
2 priekinės oro saugos pagalvės













Priekinės šoninės oro saugos pagalvės













Užuolaidinės oro saugos pagalvės pirmojoje ir antrojoje sėdynių eilėse













ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių













PAPILDOMI KOMPLEKTAI

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

Multimedia komplektas:

-

¡

¡

-

-

-

-

-

-

¡

¡

-

-

-

-

-

-

¡

Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)
Travel komplektas:
230 V elektros lizdas prie keleivio kojų
Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
Smart Entry & Push Start sistema
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
Adventure komplektas (tik kompaktiškiesiems modeliams)
Toyota Traction Select sistema
Kėbulo dugno apsauga
Normalaus dydžio atsarginis ratas
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STILIUS
Šviesiai pilka
tekstilė
Visi furgonai ir
Crew Cab modeliai
Verso Combi
komplektacija

15 arba 16 colių juodi
plieniniai ratlankiai
Furgonas: Professional
komplektacija
Crew Cab: Professional
Plus komplektacija

16 colių pilki plieniniai
ratlankiai
Furgonas: Professional Plus
ir Professional Comfort
komplektacija
Crew Cab: Professional
Comfort komplektacija
Verso: Combi ir
Shuttle komplektacija

Tamsiai pilka
tekstilė
Visos Verso versijos
pradedant nuo
Shuttle
komplektacijos

16 colių lengvojo
lydinio ratlankiai
Verso: Family
komplektacija

17 colių lengvojo
lydinio ratlankiai
Verso: Business
komplektacija
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SIŪLOMOS 6 KĖBULO SPALVOS

Polar White (EWP)

Platinum Grey (EVL)*

Cumulus Grey (KCA)*

Onyx Black (EXY)

Deep Blue (EJG)*

Soft Sand (EEU)*§

* Metalo bliozgesio dažai
§
Siūloma tik PROACE CITY VERSO modeliams
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PROACE CITY
TAI NE ŠIAIP DARBAS.
TAI NE ŠIAIP FURGONAS. TAI TOYOTA.

PROACE CITY

PROACE CITY VERSO

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje
nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione
platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines
charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis
nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir
įrangą be išankstinio įspėjimo. • © 2019, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti
dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.

