PROACE CITY

PROACE CITY

Meelerahu kuulub standardvarustusse
Kuna Toyota suhtub äritegevusse, sinu äritegevusse, tõsiselt, siis oleme selleks
loonud mudelid PROACE CITY ja PROACE CITY VERSO. Need sõidukid on loodud,
mõeldes sulle, need on kiired ja vastavad täielikult sinu vajadustele ning lisaks
üllatavad oma mahutavusega. Uus PROACE CITY pakub kõike, mida Toyota kaubikult
ootad.
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TOYOTA
PROFESSIONAL –
SINU ÄRIPARTNER
Üheskoos on parem

Toyota teab, et äri ei ole kunagi lihtsalt äri, mistõttu oleme loonud valiku
tarbesõidukeid, mida võid usaldada. Vali meie uus kompaktne PROACE CITY,
PROACE või populaarne Hilux ning usalda oma äri kindlatesse kätesse. Meie
Toyota Professionali pühendunud edasimüüjad on valmis, et aidata su äril
toimida. Põhjaliku väljaõppe saanud mehaanikute ja just sulle loodud laia
teenustevalikuga pakub Toyota Professional toetust, mida vajad täieliku
meelerahu saavutamiseks.

EXPRESS SERVICE
Kuna aeg on raha, siis garanteerime täieliku
korralise teeninduse ja hoolduse kuni
60 minutiga ning seda tänu sellele, et sinu
auto kallal töötab korraga kaks mehaanikut.

VIIEAASTANE GARANTII
Et säästa sind ootamatutest remondikuludest,
anname täieliku meelerahu tagamiseks
kogu PROACE perekonnale viieaastase
või 200 000 km garantii.

MAANTEEABI
Kindlustunde tagab teadmine, et sa pole kunagi üksi:
meie maanteeabi hõlmab mobiilseid remonditöökodasid
ja sõiduki parandamist, et vajadusel pääseksid
taas liikvele nii kiiresti kui võimalik.

3

4

OMA KLASSI PARIM
PROACE CITY

PROACE CITY VERSO

ISTEKOHTADE ARV
Kahe- (varustustase Professional) või
kolmeistmeline kaubik on saadaval nii
kompaktse kui ka pika kerega versioonina.
Viieistmeline meeskonnabuss (Crew Cab)
on saadaval pika kerega versioonina.

ISTEKOHTADE ARV
PROACE CITY VERSOSSE on oodatud
kõik: kompaktse kerega versioonil on viis
istekohta ja pika kerega versioonil viis või
seitse istekohta.

LAADIMISPIKKUS
Kuni 3,4 m PROACE CITY Smart Cargo
nutika kaubaruumi süsteemiga (alates
varustustasemest Professional Plus).
PAKIRUUMI MAHT
Koos Smart Cargoga kuni 4,3 m³;
PROACE CITYSSE mahub ka kaks
euroalust, olenemata kerepikkusest.
HAAGISE LUBATUD SUURIM MASS
Liiguta mägesid – kuni 1500 kg
korraga.
KANDEVÕIME
Kuni 1000 kg kandevõime tagab
suurepärase suutlikkuse.
MUDELIVALIK
PROACE CITY on valmis vastama sinu
erinevatele vajadustele. Saadaval nii
kompaktse kui ka pika kerega kaubiku või
meeskonnabussina.
MOOTORIVALIK
Pane oma ettevõte liikuma bensiinija diiselmootori abil, mille võimsus jääb
vahemikku 75–130 DIN hj.

ISTMESÜSTEEMI PAINDLIKKUS
Põrandaga ühetasaseks kokkuklapitav
teine istmerida ja eemaldatav kolmas
istmerida tagavad kompromissitu
praktilisuse.
ISOFIX
Kolm ISOFIX-kinnitust teises istmereas.
MUDELIVALIK
Töö või vaba aeg – rohkem valikuvõimalusi
järeleandmisi tegemata.
MOOTORIVALIK
Bensiini- või diiselmootor võimsusega
100–130 DIN hj.

PROACE CITY JA
PROACE CITY VERSO
AKTIIVOHUTUS
Sõida turvaliselt tänu ohutuspaketile
Toyota Safety Sense, mis kuulub Verso ja
Professional Comforti varustustasemega
kaubiku standardvarustusse.
VÄHE HEITMEID TEKITAVAD MOOTORID
Hinga vabalt tänu väikese CO2
heitkogusega mootoritele.
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PROACE CITY

VALMIS
ÄRITEGEVUSEKS
SIIS, KUI SINAGI
Liigub nagu kergekaallane,
toimib nagu raskekaallane

* Maht Smart Cargoga

kuni 3,4 m

kuni 3,4 m*

kuni 4,3 m³*

PRC4003_20

Meeskonnabuss
(Crew Cab)

4,7 m

PRC4002_20

kuni 3,1 m*

kuni 3,7 m³*
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Pika teljevahega
kaubik

4,7 m

Kompaktse kerega
kaubik

4,4 m

PRC4001_20

Kolme keretüübi ja kahe teljevahe pikkusega PROACE CITY
mahutab mugavalt kõik sinu äriks vajaliku. Kui kombineerid
PROACE CITY Smart Cargo süsteemiga (alates varustustasemest
Professional Plus), mahutab kompaktse kerega mudelite kuni
3,7 m³ ja pika kerega mudelite kuni 4,3 m³ avar kaubaruum ka
kuni 3,4 m pikkuseid esemeid. Meeskonnabussi mudeli põrandaga
ühetasaseks kokkuklapitavad tagaistmed ja liugvahesein
võimaldavad muuta kaubaruumi täpselt nii suureks kui vaja.

kuni 4,3 m³

Kuni 1000 kg
kandevõime tagab
suurepärase
suutlikkuse.

Liiguta mägesid –
pukseeri kuni
1500 kg.

Koos Smart Cargoga
kuni 4,3 m³,
mahutades ka kaks
euroalust, olenemata
kerepikkusest.
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PROACE CITY VERSO

RUUMI KÕIGI JA
KÕIGE JAOKS
Loodud sind teenindama

kuni 2,7 m

kuni 3 m

4,7 m

PRC4007_20

5 ja 7 istet
Pikk teljevahe

PRC4006_20

5 istet
Kompaktne kere

4,4 m

PRC4004_20

Praktiline, mitmekülgne ja mugav PROACE CITY VERSO on
loodud sõidutama sind kõikjale. Kuni seitse inimest mahutavas
sõidukis ei pea sa tundma ruumipuudust ning teise istmerea
kolm ISOFIX-kinnitust koos arvukate ohutusfunktsioonidega
tagavad sinu ja su väärtusliku lasti ohutuse. Kõik tehnikasõbrad
saavad kombineerida rakendused Apple CarPlay™ ja Android
Auto™ multimeediasüsteemiga Pro Touch (saadaval alates
varustustasemest Shuttle) ning navigatsioonisüsteemiga
(varustustasemel Business), kuvades nende kaudu oma
nutitelefonis olevaid lemmikrakendusi.

2130 l

2950 l

* Maht kuni aknani ettepoole nihutatud 3. rea istmete korral.
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209 l /
322 l*
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PROACE CITY

AEG ON
VÄÄRTUSLIK, ÄRA
RAISKA HETKEGI
Praktiline ja ühendatud, et olukord
oleks sinu kontrolli all

Praktiline, väle ja mitmekülgne PROACE CITY on sinu täiuslik
äripartner. Võimalus valida kahe (varustustase Professional)
või kolme esiistme ja kolme istekohaga tagumise pinkistmega
meeskonnabussi mudelite vahel teeb PROACE CITYST
sõiduki, millega saad vedada kõike, mida soovid. Selliste
nutikate täiustuste nagu Smart Cargo süsteemi abil (alates
varustustasemest Professional Plus) saad sõiduki mahtu
suurendada 0,4 m³ võrra. Kitsad kohad ja linnatänavad ei tekita
probleeme, sest asümmeetrilised tagauksed lihtsustavad
laadimist. Meeskonnabussi põrandaga ühetasaseks
kokkuklapitavad tagaistmed võimaldavad vaheseina ettepoole
nihutada.
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PROACE CITY VERSO

PROACE CITY VERSO
ON DISAINITUD
SINULE MÕELDES
Tere tulemast mugavustsooni!

Istu, lõdvestu ja naudi sõitu. Ükskõik, kas oled rooli taga või
lõdvestud kõrvalistmel, Toyota PROACE CITY VERSO avaldab
sulle kindlasti muljet. Pikkade esemete transporti lihtsustav,
põrandaga ühetasaseks kokkuklapitav kõrvalistuja iste, arvukad
panipaigad ja avatav klaasist tagaaken (alates varustustasemest
Family) teevad sellest ühtaegu praktilise ja mugava sõiduki.
Lase valgusel panoraamkatusest (kompaktse kerega mudeli
varustustasemel Business) salongi paista ja naudi rakenduste
Apple CarPlay™ või Android Auto™ kaudu oma lemmikmuusikat.
PROACE CITY VERSO on disainitud sinule mõeldes.
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HEADES KÄTES

Me hoolitseme sinu eest, et sina saaksid
hoolitseda oma ettevõtte eest
Toyota usub, et kõigil peab olema võimalus nautida turvalist sõitu,
ja seepärast kuulub PROACE CITY VERSO ja Professional Comfort
varustustasemega PROACE CITY kaubiku standardvarustusse
ohutuspakett Toyota Safety Sense. Tänu sellistele funktsioonidele
nagu kokkupõrke ennetussüsteem (PCS), sõidurajalt lahkumise
hoiatussüsteem (LDA) ja liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
võid olla kindel, et PROACE CITY tagab sinu turvalisuse. Kui
turvalisuse eest on hoolt kantud, on aeg mõelda sobivaimatele
juhiabisüsteemidele, mis on mõeldud muutma sinu elu lihtsamaks.
Nende hulgas on tahavaatekaamerasüsteem Smart Active Vision
(kuulub multimeedia- ja navigatsioonipaketti), et parandada
nähtavust nii sõiduki taha kui ka küljele jääval alal, nutikas
koormusnäidik (kuulub multimeedia- ja navigatsioonipaketti)
ning Toyota Traction Select (kuulub seikluspaketti), mis hoiab sind
liikvel ka keerulistel maastikel.

VALMIS KÕIGEKS, MIS OOTAB EES
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Kokkupõrke
ennetussüsteem

Liiklusmärkide
jälgimise
süsteem

Sõidurajalt
lahkumise
hoiatussüsteem
(LDA)

Juhi
valvsuse
jälgimise
süsteem
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LOODUD VASTAMA SINU
ETTEVÕTTE VAJADUSTELE
Mudelit PROACE CITY saab kohandada oma vajaduste järgi
VÄLISMÕÕTMED

KOMPAKTSE KEREGA
kaubik

PIKA KEREGA
kaubik

Kogupikkus (mm)

4403

4753

Kogulaius – ilma peegliteta / avatud peeglitega (mm)

1848/2107

1848/2107

Kogukõrgus – vähim/suurim (mm)

1796/1860

1812/1860

Teljevahe (mm)

2785

2975

Esirööbe (mm)

1548–1563

1553

Tagarööbe (mm)

1568–1577

1549–1568

Esiülend (mm)

892

892

Tagaülend (mm)

726

886

KAUBARUUMI MÕÕTMED

KOMPAKTSE KEREGA
kaubik

PIKA KEREGA
kaubik

Kaubaruumi pikkus (mm)

1817

2167

Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)

3090

3440

Kaubaruumi suurim kõrgus (mm)

1200–1270

1200–1270

Kaubaruumi suurim laius külgede vahel (mm)

1630/1527*

1630/1527*

Kaubaruumi suurim laius rattakoobaste vahel (mm)

1229

1229

Kaubaruumi läve kõrgus – vähim/suurim (mm)

547/625

560/617

Külgmise liugukse kõrgus (mm)

1072

1072

Külgmise liugukse laius – vaheseinaga / ilma selleta (mm)

641–675

675–759

Tagaukse kõrgus (mm)

1196

1196

Tagaukse laius – alumine/ülemine osa (mm)

1241/1087

1241/1087

KAUBARUUMI MAHT

KOMPAKTSE KEREGA
kaubik

PIKA KEREGA
kaubik

Ilma Smart Cargota (m³)

3,3

3,9

Smart Cargoga (m³)

3,8

4,3

Euroaluste arv

2

2

KANDE- JA PUKSEERIMISVÕIME

KOMPAKTSE KEREGA
kaubik

PIKA KEREGA
kaubik

Kandevõime – vähim/suurim§ (kg)

650/1000

910/970

Haagise suurim lubatud mass§ (kg)

1500

1200

* Ühe või kahe uksega.
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§

Olenevalt mootorist.

Toyota teab, et
iga ettevõte on
ainulaadne ja et valiku
tegemine on oluline.
Seepärast pakume
laia valikut bensiinija diiselmootoreid,
milles on ühendatud
väike CO2 heitkogus
ja suurepärane
ökonoomsus.

Kütus
Bensiin

Diisel

Käigukast

Keskmine
kütusekulu
(l / 100 km)

CO2
heitkogus
(g/km)

110

6 M/T

6,8–7,2

154–162

1,2

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

Töömaht
(liitrit)

Võimsus
DIN hj

1,2

Kütusekulu ja CO2 heitkogus on mõõdetud seeriatootmise mudelil kontrollitud keskkonnas Euroopa Liidu uue kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust (WLTP)
käsitleva määruse (EL) 2017/1151 ja selle kehtivate muudatuste nõuete kohaselt. Iga sõiduki konfiguratsiooni puhul võidakse lõplik kütusekulu ja CO2 heitkogus arvutada tellitud
lisavarustuse põhjal. Sinu sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus võivad nendest mõõdetud tulemustest erineda, sest neile avaldavad mõju nii sõidustiil kui ka teised tegurid
(nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, koorem, kaassõitjate arv jne).
Lisateavet uue WLTP katsemeetodi kohta leiad aadressilt https://www.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

17

PROACE CITY VARUSTUS
VÄLISKUJUNDUS
15-tollised hallid terasveljed (195/65 R15) (ainult kompaktse kerega kaubikul)
16-tollised hallid terasveljed (205/60 R16)
16-tollised ilukilpidega mustad veljed (205/60 R16)

Professional Plus

Professional Comfort



-

-

***

**

-

-

*

**

16-tollised valuveljed (205/60 R16)

-

-

*

Täismõõdus varuratas







Kandevõime 650 kg (ainult kompaktse kerega kaubikul)





-

Kandevõime 1000 kg (ainult 130 hj kompaktse kerega kaubikul)







Üks külguks



*

-

Kaks külgust

-

**



Tagumised tiibuksed







Must eesmine ja tagumine põrkeraud





-

Kerevärvi eesmine ja tagumine põrkeraud

-

-



Must kaitseliist ustel





-

Kroomehisega kerevärvi kaitseliist ustel

-

-



Mustad ukselingid





-

Kerevärvi ukselingid

-

-



Mustad küljepeeglid





-

Kerevärvi küljepeeglid

-

-




Elektriliselt klapitavad küljepeeglid

-

*

Elektrilised soojendusega küljepeeglid







Eesmised udutuled

-





SALONG
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Professional

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Smart Cargo (ainult kaubikul)

-





Kokkuklapitav kõrvalistuja iste

-





Klapplauad esiistmete seljatugedel (ainult meeskonnabussil)

-





Kummimatid salongis







Kummist põrandakate salongis







Kaubaruumi plastpõrand





**

Kaubaruumi puitpõrand

-

-

*

Elektrooniline seisupidur

-

*

*

Elektrilised esiaknad



**

-

Ühepuutefunktsiooniga elektrilised esiaknad

-

*



Metallist vahesein (ainult kaubikul)







Liigutatav võrega vahesein (ainult meeskonnabussil)

-





Kuus koormakinnituskonksu kaubaruumis





**

Kümme koormakinnituskonksu kaubaruumis

-

-

*

Kaubaruumi valgusti





**

Kaubaruumi LED-valgusti

-

-

*

Uretaankattega rool







ISTMED

Professional

Professional Plus

Kaks istekohta (ainult kaubikul)



-

Professional Comfort
-

Kolm istekohta (ainult kaubikul)

-





Viis istekohta (ainult meeskonnabussil)

-





Kangast istmekatted







Fikseeritud kõrvalistuja iste



-

-

Reguleeritav kõrvalistuja iste

-





Reguleeritava kõrgusega juhiiste

-





Soojendusega esiistmed

-





Nimmetugi juhiistmel

-





MUGAVUS

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Manuaalne kliimaseade





-

Automaatne kliimaseade

-

-



Parkimisandurid taga

-





Parkimisandurid ees

-

-

*

Tahavaatekaamera

-

-

*

Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi (ainult diiselmootori korral)

-

¡

-

Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi koos puldiga
(ainult diiselmootori korral)

-

-



Hämaraandur







Vihmaandur

-

§



230 V pistikupesa kõrvalistuja jalaruumis

-

-



12 V pistikupesa kaubaruumis

-

-

*

Kiirushoidik

-




Professional Comfort

MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID

Professional

Professional Plus

Raadio







Multimeediasüsteem Pro Touch koos 8-tollise ekraaniga

-

-



Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlay / Android Auto)

-

-



Navigatsioonisüsteem

-

-

¡**



Neli kõlarit





Bluetooth®







USB-pesa







Raadio juhtnupud rooli taga (ainult käsikäigukasti korral)





-

Raadio juhtnupud roolil

-

§



LCD-infonäidik piktogrammiga (ainult käsikäigukasti korral)



**

-

LCD-infonäidik tekstiga (ainult kaubikul)

-



-

LCD-infonäidik tekstiga (ainult automaatkäigukastiga meeskonnabussil)

-



-

Värviline infonäidik

-

-



 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = pole saadaval

* Ainult kaubikul.
** Ainult meeskonnabussil.
*** Ainult pika või kompaktse kerega kaubikul, millel on 130 hj mootor.
§
Ainult automaatkäigukasti korral.
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PROACE CITY VARUSTUS
PANIPAIGAD

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Laes olevad hoiulaekad juhile ja kõrvalistujale







Lahtine alumine kindalaegas







Kaanega kindalaegas armatuurlaua juhipoolsel küljel (ainult kaubikul)

-





Professional

Professional Plus

Professional Comfort

-

-



Kesklukustus







Hädaabikutsesüsteem e-Call







Nõlvaltstardiabi (HAC)







Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)







Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)







Automaatsed kaugtuled (AHB) (ainult kaubikul)

-

-



Kaks eesmist turvapatja







Külgmised turvapadjad (ainult kaubikul)

-

-



Turvakardinad esiistmetel (ainult kaubikul)

-

-







OHUTUS
Aktiivohutus
Toyota Safety Sense
Kokkupõrke ennetussüsteem
Liiklusmärkide jälgimise süsteem
Juhi valvsuse jälgimise süsteem
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)

Passiivohutus

Teises istmereas ISOFIX-kinnitused kolmel istmel (ainult meeskonnabussil)
 = standardvarustus
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 = lisavarustus

− = pole saadaval

LISAVARUSTUSPAKETID

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Mugavuspakett Comfort

¡

-

-

-

¡

-

-

¡

-

-

-

¡

-

-

¡

Kiirushoidik
Juhiistme käetugi
Reguleeritava kõrgusega juhiiste
Nimmetugi juhiistmel
Kokkuklapitav kõrvalistuja iste
Reguleeritav kõrvalistuja iste
Tehnoloogiapakett (ainult meeskonnabussil)
230 V pistikupesa kõrvalistuja jalaruumis
Multimeediasüsteem Pro Touch koos 8-tollise ekraaniga
Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlay / Android Auto)
Vihmaandur
Raadio juhtnupud roolil
Tehnoloogiapakett Pluss (ainult kaubikul)
230 V pistikupesa kõrvalistuja jalaruumis
12 V pistikupesa kaubaruumis
Kaubaruumi LED-valgusti
Kümme koormakinnituskonksu kaubaruumis
(kuus põrandal, neli külgedel)
Multimeediasüsteem Pro Touch (8-tollise ekraaniga)
Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlay / Android Auto)
Parkimisandurid ees
Tahavaatekaamera
Keskel asetsev tahavaatepeegel
Vihmaandur
Raadio juhtnupud roolil
Mugavuspakett Convenience (ainult kaubikul)
Pimeala monitor
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
Juhtmeta mobiiltelefonilaadija
Multimeedia- ja navigatsioonipakett
(ainult kaubikul, millel on mugavuspakett Convenience)
Esiklaasinäidik (HUD)
Navigatsioonisüsteem
Tahavaatekaamerasüsteem Smart Active Vision
Nutikas koormusnäidik
Kinnine alumine kindalaegas
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PROACE CITY VERSO VARUSTUS
VÄLISKUJUNDUS

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

16-tollised ilukilpidega mustad veljed (205/60 R16)







-

-

-

16-tollised valuveljed (205/60 R16)

-

-

-





-

17-tollised valuveljed (205/55 R17)

-

-

-

-

-



Tugevdatud rehvid

-

-



-



-

Rehviparanduskomplekt














Kaks külgust











Tagumised tiibuksed



-

-

-

-

-

Tagaluuk

-











Avatav tagaluugi aken

-

-

-







Toonklaas

-

-

-







Must eesmine ja tagumine põrkeraud



-

-

-

-

-

Kerevärvi eesmine ja tagumine põrkeraud

-











Mustad küljepeeglid



-

-

-

-

-

Kerevärvi küljepeeglid

-











Mustad ukselingid



-

-

-

-

-

Kerevärvi ukselingid

-











Must kaitseliist ustel



-

-

-

-

-

Kroomehisega kerevärvi kaitseliist ustel

-











Elektriliselt klapitavad küljepeeglid

-

-

-







Elektrilised soojendusega küljepeeglid













Panoraamkatus Toyota Skyview®

-

-

-

-

-

◊

Eesmised udutuled

-











Soojendusega tagaaken













Esiklaasipuhasti jääsulataja

-

-

-

-

-



Katusereelingud

-

-

-







 = standardvarustus

Ainult automaatkäigukasti korral.
Ainult kompaktse kerega versioonil.

§§
◊
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 = lisavarustus

− = pole saadaval

SALONG
Põrandavaip
Tekstiilist põrandamatid
Konsool esiistmete vahel
Elektrooniline seisupidur
Elektrilised esiaknad
Ühepuutefunktsiooniga elektrilised esiaknad
Teises reas kallutatavad aknad
Teises reas ühepuutefunktsiooniga elektrilised aknad
Kolmandas reas fikseeritud aknad
Neli koormakinnituskonksu pakiruumis
Mustad ukselingid salongis
Kroomitud ukselingid salongis
Isetumenev tahavaatepeegel
Valgustusega peegel päikesesirmis
Uretaankattega rool
Nahkkattega rool
Päikesesirmid tagaaknal
Pakiruumi rulookate (ainult pika kerega versioonil)
Kõva pakiruumikate (ainult kompaktse kerega versioonil)
Võrest vahesein teise rea istmete taga
ISTMED
Viis istekohta
Seitse istekohta (ainult pika kerega versioonil)
Kangast istmekatted
Teises reas pinkistmed (kokkuklapitavad suhtega 60 : 40)
Teises reas eraldi istmed
Soojendusega istmed
Reguleeritava kõrgusega juhiiste
Nimmetugi juhiistmel
Juhiistme käetugi
Kokkuklapitav kõrvalistuja iste
Klapplauad esiistmete seljatugedel
MUGAVUS
Automaatne kliimaseade
Parkimisandurid taga
Parkimisandurid ees
Tahavaatekaamera
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi
(ainult diiselmootori korral)
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi koos puldiga
(ainult diiselmootori korral)
Hämaraandur
Vihmaandur
230 V pistikupesa kõrvalistuja jalaruumis
Kiirushoidik
Kohanduv kiirushoidik

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business










-

-

-

-

-

-






















-

-

-

-

-

-













-

-

-

-

-

-







-







-




-





-





-

-

-

-

-

-



















-

-

-

-

-

-










-

-

-

-

-

-

-










-

-





-





Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business













-



-



-





















-

-

-

-

-

-

-

-






-

-







-

-

-

























Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

-

-

-

-





-

-

-

-

-

-
















-









-

-

-

-

-

-






§§


§§












-

-

-

-

-

-

-

-











-

-

-

-

-

-
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PROACE CITY VERSO VARUSTUS
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

Raadio







-

-

-

Multimeediasüsteem Pro Touch (8-tollise ekraaniga)

-

-

-







Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlay / Android Auto)

-

-

-







Navigatsioonisüsteem

-

-

-

-

-



Neli kõlarit



-

-

-

-

-

Kuus kõlarit

-











Bluetooth®













USB-pesa













Raadio juhtnupud rooli taga



§

§

-

-

-

§§

§§

Raadio juhtnupud roolil

-







3,5-tolline värviline universaalnäidik













Esiklaasinäidik

-

-

-

-

-



Juhtmeta mobiiltelefonilaadija

-

-

-

-

-



Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

-

-

-

-

-



PANIPAIGAD

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

-

-

-

-

-

◊

Laes asetsev hoiulaegas pakiruumis

-

-

-

-

-

◊

Laes olevad hoiulaekad juhile ja kõrvalistujale
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 = lisavarustus

Ainult käsikäigukasti korral.
Ainult automaatkäigukasti korral.
Ainult kompaktse kerega versioonil.

§§
◊



Lae keskel asetsev hoiulaegas

 = standardvarustus

§



− = pole saadaval

OHUTUS

Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business















Aktiivohutus
Toyota Safety Sense
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS)
Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)
Juhi valvsuse jälgimise süsteem
Kesklukustus











Lapselukk ustel







-

-

-

Elektriline lapselukk ustel

-

-

-








Hädaabikutsesüsteem e-Call











Pimeala monitor (BSM)

-

-

-

-

-



Automaatsed kaugtuled (AHB)

-

-

-







Lihtne nutikas parkimisabi (SIPA)

-

-

-

-

-



Laiendatud liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)

-

-

-







Nõlvaltstardiabi (HAC)













Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)













Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)













Passiivohutus
Kaks eesmist turvapatja













Eesmised külgturvapadjad













Turvakardinad esimese ja teise rea istmetel













Teises istmereas ISOFIX-kinnitused kolmel istmel













Combi

Shuttle

Shuttle N1

Family

Family N1

Business

-

¡

¡

-

-

-

-

-

-

¡

¡

-

-

-

-

-

-

¡

LISAVARUSTUSPAKETID
Multimeediapakett
Multimeediasüsteem Pro Touch (8-tollise ekraaniga)
Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlay / Android Auto)
Reisipakett
230 V pistikupesa kõrvalistuja jalaruumis
Esiklaasipuhasti jääsulataja
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
Kohanduv kiirushoidik
Pimeala monitor (BSM)
Seikluspakett (ainult kompaktse kerega versioonil)
Toyota Traction Select
Kerealune kaitse
Täismõõdus varuratas
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STYLE
Helehall kangas
Kõik kaubikud ja
meeskonnabussid
ning Combi
varustustasemel
Verso

15- või 16-tollised
mustad terasveljed
Kaubik: varustustase
Professional
Meeskonnabuss:
varustustase
Professional
Plus

16-tollised hallid
terasveljed
Kaubik: varustustasemed
Professional Plus ja
Professional Comfort
Meeskonnabuss:
varustustase
Professional Comfort
Verso: varustustasemed
Combi ja Shuttle

Tumehall kangas
Kõik Verso mudelid
alates varustustasemest Shuttle

16-tollised valuveljed
Verso: varustustase Family

17-tollised valuveljed
Verso: varustustase
Business
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SAADAVAL KUUS KEREVÄRVI

Polar White (EWP)

Platinum Grey (EVL)*

Cumulus Grey (KCA)*

Onyx Black (EXY)

Deep Blue (EJG)*

Soft Sand (EEU)*§

* Metallikvärv.
§
Saadaval ainult mudelil PROACE CITY VERSO.
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PROACE CITY
SEE POLE AINULT TÖÖ.
SEE POLE AINULT KAUBIK. SEE ON TOYOTA.

PROACE CITY

PROACE CITY VERSO

Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris kirjeldatud
tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest tingimustest ja nõuetest ning võivad seetõttu
erineda sinu piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade kohta
saad teavet kohalikust müügiesindusest. • Sõiduki kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust
mõnevõrra erineda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse muuta etteteatamiseta tehniliste andmete ja
varustuse üksikasju. • © 2019 by Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor
Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.

