
PROACE VERSO



TOYOTA LEPŠIE RADOSŤ DÔVERA SPOLU VY

KAŽDÝ DEŇ SA POZERÁME DO BUDÚCNOSTI, KRÁČAME VPRED, ROZVÍJAME SA. 
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ÚVOD

PROACE VERSO. 
NOVÝ ROZMER CESTOVANIA
Nový model PROACE Verso nadväzuje na našu tradíciu 
vytvárania všestranných mikrobusov. Zaviedli sme mnohé 
praktické riešenia uľahčujúce každodenné cestovanie, aby sme 
vyhoveli požiadavkám aj tých najaktívnejších používateľov.
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Bez ohľadu na to, či potrebujete vozidlo pre svoju firmu alebo pre 
svoju rodinu, PROACE Verso zaistí jedinečný komfort pri každom 
cestovaní. Postarali sme sa o tie najmenšie detaily a ponúkame 
premyslené ergonomické riešenia, vysokokvalitné materiály 
a vynikajúci výkon. A to všetko v štandarde.

Ak však máte náročnejšie požiadavky, určite oceníte najbohatší 
stupeň výbavy VIP, ktorý zahŕňa luxusné, kožou potiahnuté sedadlá, 
predné dokonca s funkciou masáže, dve samostatné kapitánske 
VIP sedadlá v druhom rade namontované na koľajnice, stolík pre 
cestujúcich vzadu, tónované sklá v 2. a 3. rade sedadiel (priepustnosť 
svetla 10 %) alebo farebný displej v strede medzi prístrojmi.

Ani tá najdlhšia cesta nebude únavná v mimoriadne funkčnej kabíne modelu PROACE Verso. 
Postarajú sa o to najnovšie a dôkladne premyslené technológie.

POHODLNE SA USAĎTE A UVOĽNITE SA

Multimediálny systém Toyota PRO-Touch so 7" dotykovou obrazovkou 
s menu v slovenskom jazyku, rádiom, hand-free súpravou Bluetooth 
3.0 alebo funkciou Mirror Screen (Mirror Link) vám spríjemní každé 
cestovanie (voliteľne pre stupne výbavy Shuttle a Family, štandardne 
v rámci stupňa výbavy VIP). Navyše voliteľný navigačný systém 
Toyota PRO-Touch + NAVI vás ľahko privedie do cieľa. Najdôležitejšie 
vlastnosti: vysokokvalitný displej v strede prístrojovej dosky, 
satelitná navigácia s mapami strednej a západnej Európy, bezplatná 
aktualizácia máp počas 3 rokov, multimediálne aplikácie, o .i.: Počasie, 
Palivo, Parkovanie, Google Street View.
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ERGONÓMIA

KOMFORT
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FLEXIBILITA
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PRIESTOR, KTORÝ PRISPÔSOBÍTE 
SVOJIM POTREBÁM 
Flexibilný, všestranný a pohodlný: nový model PROACE Verso 
ponúka praktické riešenia aj pre tých najnáročnejších používateľov.

S PROACE Verso je život jednoduchší. Vyvinuli sme rad dômyselných 
riešení, ktoré vám poskytnú pôsobivú úroveň flexibility a vašim 
pasažierom zaručia pohodlné cestovanie. Sklopné kapitánske sedadlá 
namontované na koľajnice (dostupné v 2. a 3. rade pre stupeň výbavy 
VIP) umožňujú jednoducho prispôsobiť batožinový priestor aktuálnym 
potrebám, pričom pohodlné skladacie stolíky v operadlách predných 
sedadiel (dostupné pre stupne výbavy Family a VIP) poslúžia vašim 
pasažierom na prácu, oddych alebo zábavu. 

Keď budete potrebovať 
veľký batožinový priestor, 
môžete odobrať sedadlá 
v 2. a 3. rade. Každý 
centimeter svojho auta 
budete môcť využiť 
na prepravu dodatočného 
nákladu. 

Zvoľte si PROACE Verso 
s výbavou Family 
s 3-miestnou lavicou 
namontovanou na 
koľajnice alebo výbavou 
VIP s kapitánskymi 
sedadlami a zistite, aký 
priestranný môže byť 
jeho interiér. 

Vďaka stolíku vzadu, 
ktorý je namontovaný na 
koľajnice (dostupný pre 
stupeň výbavy VIP), môžu 
vaši pasažieri relaxovať, 
zabávať sa alebo pracovať. 

VŠESTRANNOSŤ
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POHODLIEPOHODLIE

Užívajte si jazdu s vozidlom PROACE Verso. 
Multifunkčná strecha a projekčný displej 
na čelnom skle vám spríjemnia každú cestu. 
Okrem toho, otváracie zadné okno 
a automatické posuvné dvere prinášajú 
jedinečný používateľský komfort. 
A ak k tomu pridáte všetky riešenia, ktoré 
sú dostupné v štandarde, výsledkom bude 
vozidlo, ktoré sa dokonale osvedčí 
pri každom cestovaní.

Spojenie premyslených riešení a inovatívnych 
technológií prispieva k tomu, že sa váš život 
stáva jednoduchším a jazda pohodlnejšou 
a bezpečnejšou.

Využite pomoc vtedy, keď ju potrebujete 
najviac. Bezdotykové ovládanie posuvných 
dverí, ktoré spustíte pohybom chodidla pod 
zadným nárazníkom – tomu sa hovorí komfort! 
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POHODLIE, KTORÉ SI ZAMILUJETE 

Pokročilý displej HUD (Head up 
display) premieta na čelné sklo 
vo výške očí vodiča informácie, 
ako sú rýchlosť, hlásenia 
navigácie alebo upozornenia. 

Otváracie okno v zadných 
dverách, štandardne 
dostupné v rámci 
stupňov výbavy Family 
a VIP, umožňuje prístup 
k interiéru vozidla 
bez nutnosti otvárať 
celé dvere. 

Multifunkčná strecha 
(v rámci stupňa výbavy 
VIP s dodatočným 
ambientným LED 
osvetlením) poskytuje 
veľa svetla všetkým 
cestujúcim cez deň 
aj v noci. 

Automatické posuvné dvere 
v modeli PROACE Verso 
uvediete do činnosti 
potiahnutím za vnútorné alebo 
vonkajšie kľučky. Môžete ich 
spustiť aj pomocou tlačidiel 
na diaľkovom ovládači, 
palubnej doske alebo na stĺpiku 
medzi bočným a zadným sklom. 

FUNKČNOSŤ
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ÚSPORA PALIVA

Pohonné ústrojenstvo modelu PROACE Verso sa osvedčí 
za každých podmienok. Na výber sú dva vznetové 
motory s objemom 1,6 alebo 2,0 litra a s výkonom 
od 95 do 177 koní, ako aj tri druhy prevodoviek: 
dve manuálne, 5- alebo 6-stupňová a automatická 
prevodovka so 6 prevodovými stupňami. Všetko preto, 
aby bolo vozidlo čo najlepšie prispôsobené druhu 
vykonávanej činnosti a spotrebovávalo menej paliva 
počas jazdy. Rýchlo to oceníte pri ďalšej návšteve 
čerpacej stanice. Technológia Stop & Start, dostupná 
v motoroch 1,6 D-4D 115 6 M/T, 2,0 D-4D 150 6 M/T 
a 2,0 D-4D 180 6 A/T zasa umožňuje dosiahnuť pôsobivé 
zníženie spotreby paliva a emisie CO2 na úrovni 133 g/km 
(1,6 D-4D 115 6 M/T, kombinovaný cyklus). 

Pokročilé vznetové motory a prevodovky s plynulým 
chodom umožňujú šetriť palivo a zaisťujú vynikajúce 
jazdné vlastnosti. 

Toyota PROACE Verso môže byť vybavená voliteľným systémom 
výberu typu povrchu Toyota Traction Select, ktorý ponúka najvyšší 
výkon a ochranu proti šmyku vozidla na všetkých druhoch vozoviek. 
Udržte si kontrolu nad svojím vozidlom na zasnežených, zľadovatených 
alebo piesčitých cestách bez ohľadu na podmienky. 

PIESOKCESTA

BLATO SNEH
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MOTORY

 DIESEL 

2,0 D-4D 150 
6 M/T

Výkon
150 koní

Priemerná spotreba paliva
5,3–5,6 l/100 km

Priemerné emisie CO2
139–147 g/km

Dostupný v modeloch
Kombi, Family, Shuttle, VIP 

 DIESEL 

2,0 D-4D 180 
6 A/T

Výkon
177 koní

Priemerná spotreba paliva
5,7–6,2 l/100 km

Priemerné emisie CO2
151–163 g/km

Dostupný v modeloch
Kombi, Family, Shuttle, VIP 

 DIESEL 

1,6 D-4D 95 
5 M/T

Výkon
95 koní

Priemerná spotreba paliva
5,5–5,6 l/100 km

Priemerné emisie CO2
144–148 g/km

Dostupný v modeloch
Kombi, Family, Shuttle 

 DIESEL 

1,6 D-4D 115 
6 M/T

Výkon
115 koní

Priemerná spotreba paliva
5,1–5,2 l/100 km

Priemerné emisie CO2
133–137 g/km

Dostupný v modeloch
Kombi, Family, Shuttle 

M/T = manuálna prevodovka   A/T = automatická prevodovka
13



Systém varovania pred 
neúmyselným opustením 
jazdného pruhu (LDA) varuje 
vodiča, keď vozidlo začne 
vybočovať zo svojho pruhu.

Systém prepínania 
automatických diaľkových 
svetiel (AHB) bol vyvinutý 
v záujme optimálnej 
viditeľnosti počas 
jazdy v noci. Diaľkové 
alebo stretávacie svetlá 
sa zapínajú automaticky, 
čo významne zlepšuje jazdný 
komfort a bezpečnosť. 

Systém sledovania 
slepého uhla (BSM) 
umožňuje vodičovi 
bezpečnejšie meniť 
jazdný pruh. 

Systém varovania pred kolíziou (FCW) 
je prvok bezpečnostného systému 
umožňujúci detekciu pohybu vozidiel 
a chodcov na vozovke, čím zabraňuje kolíziám. 
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PROACE Verso 
získal 5 hviezdičiek* 
za bezpečnosť počas 
testov Euro NCAP.

BEZPEČNOSŤ VŽDY 
NA PRVOM MIESTE

Airbagy
Vozidlo PROACE Verso 
je vybavené 6 airbagmi 
vrátane airbagu SRS 
pre vodiča a spolujazdca, 
ako aj bočnými 
a hlavovými airbagmi 
pre 2. a 3. rad sedadiel. 

BEZPEČNOSŤ

Ak ste v rámci svojej práce denne na cestách, chcete mať istotu, že ste v bezpečí. Práve preto 
je nový model PROACE Verso vybavený balíkom systémov Toyota Safety Sense. 

Voľbou riešení v oblasti bezpečnosti chránite seba aj svojich pasažierov.

O vašu bezpečnosť pri parkovaní sa postará alternatívny Paket Bezpečnosť (so zadnými parkovacími 
senzormi). Pridajte k tomu 5 hviezdiček v testoch EuroNCAP* a presvedčíte sa, že PROACE Verso 
predstavuje bezpečný priestor pre intenzívnu prácu. 

Systém sledovania únavy vodiča (DAA) 
Systém vyšle vizuálnu a zvukovú výstrahu, 
ak zistí, že vozidlo jazdiace rýchlosťou 
65 km/h už dve hodiny nezastavilo. 
Dodatočným zabezpečením je systém 
sledovania únavy vodiča, ktorý registruje 
zmeny polohy vozidla na vozovke a vysiela 
vodičovi dodatočné upozornenie, že si má 
spraviť prestávku.

Adaptívny tempomat (ACC) 
Adaptívny tempomat, ako súčasť 
balíka bezpečnostných systémov 
Toyota Safety Sense, udržiava 
stanovenú vzdialenosť od vozidla 
vpredu. Ak dôjde k prekročeniu 
minimálnej vzdialenosti, systém 
automaticky obmedzí rýchlosť. 
Keď sa vzdialenosť opäť zväčší, začne 
postupne zrýchľovať, kým dosiahne 
rýchlosť stanovenú vodičom.

• Adaptívny tempomat (ACC)
• Automatické diaľkové svetlá (AHB)
• Varovanie pred kolíziou (FCW)
• Sledovanie únavy vodiča (DAA)

Toyota Safety Sense 

* Pre PROACE Verso.

•  Varovanie pred neúmyselným opustením 
jazdného pruhu (LDA)

•  Rozpoznávanie dopravných značiek s funkciou 
inteligentného prispôsobenia rýchlosti (RSA)
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Hlavné prvky

Dostupné rozmery
City, L1, L2 

  — 16" oceľové disky + stredové kryty
  — Systémy ABS, VSC a BA
  — Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
  — Manuálna klimatizácia v prednej časti vozidla
  — Sklá bočných dverí v 2. rade sedadiel 

– posuvné, v 3. rade – fixné (štandard 
pre stupeň výbavy City; pre stupeň výbavy 
L1 a L2 nedostupné v kombinácii s Paketom 
Clim Kombi)

  — Sklá v 2. a 3. rade sedadiel továrensky 
tónované, stupeň priepustnosti svetla 70 %

  — Bočné panely vyrobené z preglejky 
v 2. a 3. rade sedadiel vľavo a vpravo 
(po výšku okien)

  — Halogénové predné svetlomety
  — Textilné čalúnenie svetlosivej farby
  — Rádioprijímač s diaľkovým ovládaním 

a integrovaným displejom (rozhranie 
Bluetooth, konektor USB) + 4 reproduktory

  — Paket sedadiel KOMBI, 8 alebo 9 miest: 2. rad 
sedadiel: 3-miestná delená lavica v pomere 
2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá) namontovaná k 
upevňovacím prvkom v podlahe, ISOFIX; 
3. rad sedadiel: 3-miestna lavica nedelená

PROACE KOMBI

8 sedadiel

PRO4008_16

9 sedadiel

PRO4009_16

6 sedadiel

PRV4015_16

5 sedadiel

PRO4013_16

Spoločnosť TOYOTA CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s. r. o. si vyhradzuje právo na zmeny vo výbave.
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KOMBI
STUPNE VÝBAVY
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PROACE VERSO SHUTTLE 
Hlavné prvky

  — 16" oceľové disky + ozdobné kryty
  — Systémy ABS, VSC a BA
  — Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
  — Manuálna klimatizácia v prednej časti vozidla
  — Tónované sklá v 2. a 3. rade sedadiel (fixné/

vyklápacie pre stupeň výbavy City), stupeň 
priepustnosti svetla 30 %

  — Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá

  — Halogénové predné svetlomety
  — Predné hmlové svetlomety
  — Tempomat a obmedzovač rýchlosti
  — Textilné čalúnenie tmavosivej farby
  — Rádioprijímač s diaľkovým ovládaním 

a integrovaným displejom (Bluetooth, USB) 
+ 4 reproduktory

  — Systém Start&Stop, netýka sa motora 
1,6 D-4D 95

  — Súprava sedadiel, 8 alebo 9 miest: 2. a 3. rad: 
3-miestna lavica odoberateľná a skladacia, 
delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá), 
namontovaná k upevňovacím prvkom 
v podlahe, ISOFIX (pre stupeň výbavy City 
3-miestna lavica v 3. rade sedadiel nedelená)

Dostupné rozmery
City, L1, L2 

8 sedadiel

PRO4008_16

9 sedadiel

PRO4009_16

6 sedadiel

PRV4015_16

5 sedadiel

PRO4013_16

Spoločnosť TOYOTA CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s. r. o. si vyhradzuje právo na zmeny vo výbave.
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SHUTTLE
STUPNE VÝBAVY
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PRV4017_16

PROACE VERSO FAMILY

8 sedadiel

Hlavné prvky 
(navyše oproti stupňu výbavy Shuttle)

  — 17" oceľové disky + ozdobné kryty
  — Dvojzónová automatická klimatizácia 

Klimatizácia vzadu (pre verzie L1 a L2)
  — Výklopné zadné dvere presklené s otváracím 

oknom so stieračom a rozmrazovaním
  — Textilné čalúnenie Toyota čiernej farby 

s hnedými prvkami
  — Elektrochromatické spätné zrkadlo 

s dodatočným zrkadlom na sledovanie 
detí vzadu

  — Slnečné clony v 2. rade sedadiel
  — Kryt za 3. radom sedadiel na zaistenie batožiny 

(nedostupná pre rozmer City)
  — Stolíky v operadlách predných sedadiel
  — Súprava sedadiel 8 miest: 1. rad: predné 

výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
s lakťovou opierkou a nastaviteľnou bedrovou 
opierkou, samostatné sedadlo spolujazdca 
s lakťovou opierkou a sklopným operadlom; 
2. a 3. rad: 3-miestna lavica sklopná 
a preklopiteľná, delená v pomere 2/3 (ľavá) 
a 1/3 (pravá), namontovaná na koľajnice, 
ISOFIX, nastaviteľné a sklopné operadlá 
sedadiel

Voliteľná výbava
  — Multimediálny systém Toyota PRO-Touch
  — Multimediálny systém Toyota PRO-Touch+NAVI
  — Panoramatická strecha Skyview
  — Ostrekovače predných svetlometov
  — Xenónové svetlomety
  — 17" hliníkové disky kolies
  — Nezávislé kúrenie Webasto

Dostupné rozmery
City, L1, L2 

Spoločnosť TOYOTA CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s. r. o. si vyhradzuje právo na zmeny vo výbave.
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FAMILY
STUPNE VÝBAVY
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PRV4014_16 PRV4016_16

PROACE VERSO VIP

6 sedadiel 7 sedadiel

Hlavné prvky 
(v porovnaní s verziou Family)

  — 17" hliníkové disky
  — Tónované sklá v 2. a 3. rade sedadiel (fixné), 

stupeň priepustnosti svetla 10 %
  — Kožené čalúnenie čiernej farby
  — Paket sedadiel VIP, 7 miest (kožené 

čalúnenie): 1. rad: predné sedadlo vodiča s 
lakťovou opierkou, nastaviteľnou bedrovou 
opierkou, samostatné sedadlo spolujazdca 
s lakťovou opierkou, 2. rad: dve samostatné 
kapitánske VIP sedadlá posuvné na 
koľajniciach s možnosťou otáčania; 3. rad: 
3-miestná lavica namontovaná na koľajnice, 
delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá)

  — Posuvný multifunkčný stolík na koľajnice 
v zadnej časti vozidla

  — LED denné svetlá
  — Projekčný displej HUD (Head up display)
  — Bezkontaktné otváranie bočných pravých 

a ľavých dverí, systém prisvietenia do zákrut, 
elektrická detská poistka 

  — Xenónové predné svetlomety

Dostupné rozmery
L1 a L2

Spoločnosť TOYOTA CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s. r. o. si vyhradzuje právo na zmeny vo výbave.
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VIP
STUPNE VÝBAVY
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* Metalický lak karosérie.

POSTARAJTE SA O VZHĽAD SVOJHO VOZIDLA

EWP Biela – arktická  EZR Strieborná – atomická*

KNP Modrá – MartinikEVL Sivá – tmavá*  EXY Čierna – Sicília 

NEU Béžová – zamatová*

KHK Červená – turmalínová*  KCM Hnedá – dubová*
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Textilné čalúnenie 
tmavosivej farby 
Štandard 
pre stupeň 
výbavy Shuttle 

Kožené čalúnenie 
čiernej farby 
Štandard pre stupeň 
výbavy VIP, 
voliteľné pre stupeň 
výbavy Family

16/17" oceľové disky 
Štandard pre stupne výbavy Shuttle 
(16") a Family (17")

17" hliníkové disky
Štandard pre stupeň výbavy VIP, voliteľné 
pre stupne výbavy Shuttle a Family

FARBY, DISKY A ČALÚNENIE

Textilné čalúnenie 
svetlosivej farby 
Štandard pre stupeň 
výbavy Kombi

Textilné čalúnenie Toyota 
v sivej a hnedej farebnej 
kombinácii 
Štandard pre stupeň 
výbavy Family
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TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE 1,6 D-4D 95

5 M/T
1,6 D-4D 115
6 M/T

2,0 D-4D 150
6 M/T

2,0 D-4D 180
6 A/T

City/L1 City/L1/L2 City/L1/L2 L1/L2

Spotreba paliva (ES 715/2007 v znení neskorších predpisov)

Kombinovaná [l/100 km] 5,5/5,6 5,1/5,2/5,2 5,3/5,3/5,5–5,6 5,7/5,9–6,2

Mesto [l/100 km] 6,0/5,7 5,5/5,6/5,6 5,9/5,9/5,9 6,1/6,3–6,6

Mimo mesta [l/100 km] 5,2/5,4 4,9/5,0/5,0 4,9/4,9/5,3 5,4/5,5–5,8

Odporúčané palivo nafta nafta nafta nafta

Objem palivovej nádrže [l] 69 69 69 69

Objem nádrže na aditívum AdBlue [l] 22,4 22,4 22,4 22,4

Emisie CO2

Emisie CO2, kombinované [g/km] 144/148 133/137/137 139/139/143–147 151/155–163

Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

MOTOR 1,6 D-4D 95
5 M/T

1,6 D-4D 115
6 M/T

2,0 D-4D 150
6 M/T

2,0 D-4D 180
6 A/T

Typ Turbodiesel Turbodiesel Turbodiesel Turbodiesel 

Počet a usporiadanie valcov 4-valcový, radový 4-valcový, radový 4-valcový, radový 4-valcový, radový 

Rozvodový mechanizmus 8 ventilov DOHC 8 ventilov DOHC 16 ventilov DOHC 16 ventilov DOHC

Druh vstrekovania priame vstrekovanie paliva priame vstrekovanie paliva priame vstrekovanie paliva priame vstrekovanie paliva 

Zdvihový objem [cm3] 1560 1560 1997 1997

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 75,0 × 88,3 75,0 × 88,3 85,0 × 88,0 85,0 × 88,0

Kompresný pomer 17:1 17:1 16,7:1 16,7:1

Maximálny výkon [(kW) k/ot.min-1] 70 (95)/3750 85 (115)/3500 110 (150)/4000 130 (177)/3750

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot.min-1] 210/1750 300/1750 370/2000 400/2000
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TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKON 1,6 D-4D 95
5 M/T

1,6 D-4D 115
6 M/T

2,0 D-4D 150
6 M/T

2,0 D-4D 180
6 A/T

Maximálna rýchlosť [km/h] 145 160 170 170

0 – 100 km/h [s] 19,1 16,1 13,0 10,1

ZAVESENIE KOLIES 1,6 D-4D 95
5 M/T

1,6 D-4D 115
6 M/T

2,0 D-4D 150
6 M/T

2,0 D-4D 180
6 A/T

Vpredu obdoba MacPherson obdoba MacPherson obdoba MacPherson obdoba MacPherson 

Vzadu spojovacie tyče umiestnené šikmo spojovacie tyče umiestnené šikmo spojovacie tyče umiestnené šikmo spojovacie tyče umiestnené šikmo

BRZDY 1,6 D-4D 95
5 M/T

1,6 D-4D 115
6 M/T

2,0 D-4D 150
6 M/T

2,0 D-4D 180
6 A/T

Vpredu kotúčové ventilované kotúčové ventilované kotúčové ventilované kotúčové ventilované 

Vzadu kotúčové plné kotúčové plné kotúčové plné kotúčové plné

ROZMERY A HMOTNOSTI 1,6 D-4D 95
5 M/T

1,6 D-4D 115
6 M/T

2,0 D-4D 150
6 M/T

2,0 D-4D 180
6 A/T

City/L1 City/L1/L2 City/L1/L2 L1/L2

Pohotovostná hmotnosť vozidla [kg]* 1587/1620 1611/1646/1687 1672/1705/1748 1730/1780

Užitočná hmotnosť [kg]** 1073/1090 1099/1109/1118 1098/1110/1117 1115/1115

Prípustná celková hmotnosť vozidla [kg]** 2585/2635 2635/2680/2730 2695/2740/2790 2770/2820

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 750/750 750/750/750 750/750/750 750/750

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 1800/1800 1800/1800/1800 2300/2300/2300 2000/2000

Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg]** 3990/4040 4035/4080/4130 4600/4640/4690 4370/4420

Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg] 1500/1500 1500/1500/1500 1500/1500/1500 1500/1500

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg] 1500/1500 1500/1500/1500 1500/1500/1500 1500/1500

A/T = automatická prevodovka   M/T = manuálna prevodovka
* Vozidlo v pohotovostnom stave. ** Uvedené hodnoty pohotovostnej hmotnosti a najvyššej prípustnej hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti od zvolených prvkov výbavy.
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ROZMERY CITY L1 L2

Vonkajšie rozmery (mm)

Celková dĺžka 4609 4959 5309

Previs karosérie vpredu 881 881 881

Previs karosérie vzadu 803 803 1153

Rázvor náprav 2925 3275 3275

Celková šírka (bez spätných zrkadiel) 1920 1920 1920

Celková šírka (vyklopené spätné zrkadlá) 2204 2204 2204

Rozchod kolies vpredu 1630 1630 1630

Rozchod kolies vzadu 1618 1618 1618

Celková výška – štandardný nákladový priestor 1910 1910 1910

Svetlá výška karosérie 150 150 150

Polomer otáčania 11,3 12,4 12,4

Rozmery nákladového priestoru (mm)

Maximálna šírka nákladového priestoru medzi podbehmi kolies 1228 1228 1228

Maximálna šírka nákladového priestoru 1618 1618 1618

Maximálna výška nákladového priestoru 1334 1337 1339

Maximálna dĺžka nákladového priestoru (so sklopeným operadlom sedadla spolujazdca) 2811 3161 3511

Dĺžka za prvým radom sedadiel 2063 2413 2763

Objem batožinového priestoru po horný okraj sedadiel/po výšku strechy (l) 1200/1700 1600/2300 2000/3000

Maximálna výška nákladovej hrany 626 613 633

Objem nákladového priestoru (l) 

Maximálny počet sedadiel 8 alebo 9 6, 7, 8 alebo 9 6, 7, 8 alebo 9

Maximálny objem nákladového priestoru bez 2. a 3. radu sedadiel 3397 3968 4554

Maximálny objem nákladového priestoru bez 3. radu sedadiel 1978 2381 2932

TECHNICKÉ ÚDAJE
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ROZMERY CITY L1 L2

Rozmery otvoru vzadu (mm)

Maximálna šírka nakladacieho otvoru 1229 1212 1212

Minimálna výška nákladovej hrany 587 584 584

Maximálna výška nákladovej hrany 610 653 664

Výška zadných dverí nákladového priestoru 1177 1181 1181

Rozmery otvoru po otvorení bočných posuvných dverí (mm)

Maximálna šírka otvoru 743 933 933

Maximálna výška otvoru 1180 1181 1181

Rozmery kabíny (mm)

Šírka vo výške lakťov v 1. rade sedadiel, vo výške spodnej hrany okien 1712 1712 1712

Šírka vo výške lakťov v 1. rade 1515 1515 1515

Šírka vo výške lakťov v 2. rade 1586 1586 1586

Šírka vo výške lakťov v 3. rade 1570 1570 1570

TECHNICKÉ ÚDAJE

1630 mm 1618 mm

1920 mm 1920 mm

19
10

 m
m

4609 mm CITY

L1

L2

4959 mm

5309 mm
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Zistite viac o technológiách použitých v Toyote PROACE Verso.

Protiblokovací brzdový systém (ABS) s elektronickou 
distribúciou brzdnej sily (EBD) 
Účelom systému ABS je zabrániť zablokovaniu kolies pri 
prudkom brzdení. Systém EBD doplňuje túto funkciu 
optimalizáciou rozdelenia brzdnej sily na jednotlivé 
kolesá podľa ich zaťaženia. Obidva systémy spoločne 
vám tak pomáhajú udržať vozidlo pod kontrolou aj pri 
náhlom a prudkom brzdení.

HAC (asistent rozjazdu do kopca) 
Systém umožňuje vodičovi rozbehnúť sa bezpečne 
a plynulo v prudkom svahu a na šmykľavej vozovke 
tým, že zabráni prípadnému spätnému pohybu vozidla 
pred rozjazdom. HAC riadi rýchlosť otáčania kolies, 
ktoré stratili priľnavosť. Systém sa aktivuje silným 
zošliapnutím brzdového pedála pred rozjazdom vozidla. 

Manuálna prevodovka 
Manuálna prevodovka bola navrhnutá tak, aby zaistila 
plynulý a precízny chod. Vodič sa môže ľahko rozhodnúť 
o úspornosti a dynamike svojej jazdy. 

Airbagy 
Vozidlo PROACE Verso je vybavené 4 airbagmi, 
čelnými airbagmi pre vodiča a predného spolujazdca, 
ako aj bočnými airbagmi pre predné sedadlá.

SLOVNÍK

30



BA (brzdový asistent) 
BA automaticky pomáha pri núdzovom brzdení, keď 
vodič zošliapne brzdový pedál rýchlo, ale nie úplne. 
Z tohto dôvodu systém meria rýchlosť a tlak na brzdový 
pedál a následne, ak je to potrebné, aktivuje dodatočnú 
brzdnú silu. Čas a sila podpory závisia od reakcie vodiča. 
Po znížení tlaku na pedál systém BA analogicky redukuje 
dodatočnú brzdnú silu. 

VSC (riadenie stability vozidla) 
Systém automaticky zabraňuje šmyku pri prudkom 
brzdení, obchádzaní prekážky alebo pri prekonávaní 
ostrej zákruty. Z toho dôvodu zvyšuje účinok 
posilňovača riadenia zvýšením rýchlosti manévru 
a kontroly nad vozidlom, čím predchádza pretáčavosti 
alebo nedotáčavosti vozidla. 

SLOVNÍK
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Výzva 1
Nové vozidlo – nulové 

emisie CO2. 

Výzva 2
Životný cyklus – nulové 

emisie CO2. 

Výzva 3
Továreň – nulové 

emisie CO2.

Výzva 4
Minimalizácia 

a optimalizácia 
spotreby vody. 

Výzva 5
Spoločenská podpora 
myšlienky recyklácie 

a zavádzania systémov výroby 
založených na recyklácii.

Výzva 6
Spoločnosť budúcnosti, 

ktorá žije v harmónii 
s prírodou.

VÝZVY ZNAČKY TOYOTA OHĽADOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2050
Toyota si stanovila 6 výziev súvisiacich s ochranou životného prostredia, ktoré má v úmysle realizovať do roku 2050. 

Naším hlavným cieľom je dosiahnutie vyrovnaného rozvoja v spolupráci s verejnosťou.

* Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota venuje problematike životného prostredia, nájdete na adrese: www.toyota.sk/world-of-toyota/ alebo sa obráťte na miestneho predajcu vozidiel Toyota. 

Dizajn a výroba
Analyzujeme každý 

konštrukčný prvok našich 
automobilov, aby sme si boli 

istí, že v priebehu celého 
životného cyklu bude jeho 

vplyv na životné prostredie, 
pokiaľ možno, čo najmenší*.

Logistika
Toyota sa vždy snaží 

používať čo najefektívnejšie 
a najšetrnejšie dodávateľské 

a logistické riešenia 
pre životné prostredie.

Predaj automobilov
Neustále sa snažíme, aby zásady 

ekologickej efektívnosti boli 
zavádzané tiež v predajnej 

sieti Toyoty.

Jazda a servis
Ekonomická jazda 

automobilom a použitie 
originálnych dielov Toyoty 

umožňujú šetriť peniaze 
a minimalizovať škodlivý 

dopad na životné prostredie.

Znižujte, opätovne 
využívajte a spracovávajte

95 % vášho vozidla PROACE 
môže byť znovu použitého 

a je možné ho opakovane využiť. 
Navyše, naša politika ochrany 
životného prostredia ponúka 
inovatívne spôsoby vrátenia 

starého automobilu, až nastane 
tento okamih.

ŽIVOTNÝ CYKLUS AUTOMOBILU – PRÍSTUP TOYOTY K OTÁZKAM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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Autorizovaný servis Toyota
Vaša Toyota musí prejsť servisnou prehliadkou 

najmenej raz za dva roky alebo každých 30 000 km 
(podľa toho, čo nastane skôr). Medzitým odporúčame 
výmenu oleja spoločne s ďalšími kontrolami každý rok 

alebo každých 15 000 km.

Nízke náklady 
na údržbu Toyoty

Všetky vozidlá Toyota boli 
navrhnuté tak, aby boli 

minimalizované náklady 
na ich údržbu.

Originálne diely Toyota
Vo Vašom vozidle boli použité 

iba originálne a schválené diely, 
preto si môžete byť istí najvyššou 

kvalitou Toyota. 

Originálne príslušenstvo 
Toyota

Originálne príslušenstvo Toyota bolo 
navrhnuté a vyrobené s rovnakým 
dôrazom na detail ako celé vozidlo. 

Na všetky prvky príslušenstva Toyota 
zakúpené spoločne s vozidlom 

sa vzťahuje záruka 3 roky.1

Komplexná záruka
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú 

výrobnou alebo montážnou1 chybou 
v každom novom vozidle Toyota sa 
vzťahuje záruka na dobu až 3 roky 

alebo 100 000 km.2

Toyota Eurocare
Chceme, aby ste si bez starostí užívali 
radosť zo svojho vozidla. Preto Vám 

zadarmo ponúkame 3-ročný2 program 
asistenčnej služby Toyota Eurocare, ktorý 

funguje v 40 európskych krajinách.

Lepšie zabezpečenie
Komplexný zabezpečovací 

systém Toyota uspel v prísnom 
päťminútovom teste odolnosti 

proti vlámaniu stanovenom 
poisťovacími spoločnosťami. 

1 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota. 2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota. 
Okrem toho sa 3 ročná záruka trvanlivosti vzťahuje na lak v akejkoľvek farbe, bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. PROACE má tiež 12 ročnú záruku na prederavenie karosérie.

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk/service-and-accessories

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI S TOYOTOU

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A POKOJ NA DUŠI
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PROACE VERSO. NOVÝ ROZMER CESTOVANIA

www.toyota.sk

Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v katalógu v dobe jeho tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení uvedené v tomto katalógu sú závislé na miestnych podmienkach 
a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špeci kácií a vybavenia. • Farba vozidla sa môže čiastočne líšiť od fotogra í vytlačených v tomto katalógu. 
• Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail v technických údajoch, špeci káciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. • ©2017 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME)• Žiadna časť tejto 
publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
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