
Vzorová kalkulácia:

Motorizácia
1,6 D-4D (115 k) 

6 M/T S&S SCR 
diesel

Štandardná cena bez DPH 17 165 €

Bonus Business - 4 %

Cena pre firemného zákazníka bez DPH 16 478 €

Proace Verso Shuttle L1, 5 miest (voliteľne 6–9)

Prvky výbavy:

• Halogénové predné svetlomety

• Predné hmlové svetlomety

• Kontrola stability vozidla (ESC), systémy ABS, 
VSC a BA

• Tempomat a obmedzovač rýchlosti

• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

• Senzor dažďa (automatická aktivácia stieračov)

• Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)

• Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)

• Elektricky ovládané okná v 1. rade s automatickou 
funkciou zatvárania

• Čelné sklo akustické (pohlcujúce hluk)

• Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané 
a vyhrievané

• Nárazníky predné a zadné lakované vo farbe karosérie

Proace Van L1 Active

Prvky výbavy:

• 3-miestne, posuvné dvere na pravej strane, 
zadné krídlové dvere

• užitočné zaťaženie 1 000 kg, objem nákladového 
priestoru 5,3 – 5,8 m (3 europalety)

• konštrukčný otvor v prepážke na pravej strane 
umožňujúci prepravu dlhých predmetov (+116 cm)

• manuálna klimatizácia

• výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou 
a bedrovou opierkou

• elektricky ovládané predné okná, elektricky ovládané 
a vyhrievané spätné zrkadlá

• plnohodnotné rezervné koleso

• Start & Stop systém

• tempomat, centrálne zamykanie, akustické čelné sklo

• rádio diaľkovo ovládané, USB, Bluetooth® hands-free, 
4 reproduktory

• ABS, VSC, BA, HAC

• modulačný systém smart cargo

Vzorová kalkulácia:

Motorizácia
1,5 D-4D 120 
6 M/T, diesel

Štandardná cena bez DPH 20 583 €

Bonus Business - 6 %

Cena pre firemného zákazníka bez DPH 19 348 €

Predĺžená záruka Toyota Extracare Plus

5  rokov / 1 000 000 km 
v cene vozidla

Viac informácií nájdete na www.toyota.sk

Toyota  PROACE  VERSO Toyota  PROACE  VAN
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Vajnorská 167, 831 04 Bratislava • tel. 0905 758 879

fleet@autogrand.sk • www.toyota-bratislava.sk

Informácie o zľavách na ostatné výbavy získate u našich predajcov.


