
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE VERSO - MY22
Szczegóły oferty

Wybrany model PROACE VERSO -

MY22

Rok produkcji 2022

Nadwozie Medium podwójne drzwi boczne

Silnik 2.0 D-4D 140

Skrzynia biegów MT

Wersja Family

Kolor Silver (KCA)

Cena specjalna dla Ciebie

Całkowita cena katalogowa 215 007 PLN

011922-003



Cena katalogowa

Cena wybranej wersji wyposażenia

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Pakiet Safety 8 900 zł

Pakiet Comfort Family 17 800 zł

Silver (KCA) 2 700 zł

Akcesoria w standardzie! 0 zł

Akcesoria w standardzie! 0 zł

Alarm MetaSystem EasyCan Digital 1 107 zł

Hak holowniczy wypinany z montażem 3 000 zł

Koszt montażu wyposażenia dodatkowego należy potwierdzić z dilerem

Wszelkie przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny ani nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 §1 pkt. 2 oraz art. 556 §2 tego Kodeksu. Wiążące
ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE VERSO - MY22
Kalkulacja dla Ciebie

181 500 zł



Bezpieczeństwo i nowe technologie

Fotele

Fotele

Koła i opony

Komfort i funkcjonalność

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE VERSO - MY22
Wyposażenie Twojego samochodu (1/3)

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu•
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)•
Boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę i
głowę pasażera i kierowcy

•

System Stop&Start•
System mocowania fotelików dziecięcych na
skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

•

System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)

•

System monitorowania martwego pola w
lusterkach (BSM)

•

System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System wspomagający hamowanie (BA)•
System wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)

•

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)•
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z
elektronicznym rozkładem sił hamowania
(EBD)

•

Tempomat•
Tempomat adaptacyjny (ACC)•
Trzecie światło stopu w technologii LED•
Układ rozpoznawania znaków drogowych
(RSA)

•

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka
zderzenia (PCS) z systemem wykrywania
pieszych (PD)

•

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej
pasażera

•

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem
przez dzieci

•

Manualna regulacja fotela kierowcy•
Manualnie regulowany stopień pochylenia
fotela kierowcy

•

Podłokietnik kierowcy w pierwszym rzędzie
siedzeń

•

Pojedynczy komfortowy fotel pasażera•
Regulacja wysokości fotela kierowcy•

Regulowane siedzenia w drugim rzędzie
siedzeń

•

Składane siedzenia w drugim rzędzie siedzeń•
Tapicerka materiałowa•
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji
33:66

•

17" felgi aluminiowe polerowane (5
podwójnych szprych)

•

17" felgi stalowe z kołpakami•
Pełnowymiarowe koło zapasowe•

Automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne

•

Centralny zamek•
Centralny zamek sterowany zdalnie•
Chłodzony schowek•
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Elektrycznie regulowane szyby przednie•
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne•
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej (2)•
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu•
Kamera cofania•
Kieszenie w przednich drzwiach•
Klimatyzacja automatyczna•
Klimatyzacja dla pasażerów w drugim rzędzie
siedzeń

•

Manualne rolety szyb dla pasażerów w drugim
rzędzie siedzeń

•

Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń•
Odmrażanie tylnej szyby•
Oświetlenie schowka•
Podgrzewane lusterka zewnętrzne•
Podwójne drzwi boczne przesuwane•
Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie
pasażerskiej

•
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Komfort i funkcjonalność

MARKETING

Oświetlenie

Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Systemy multimedialne i nawigacji

Wygląd wnętrza

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE VERSO - MY22
Wyposażenie Twojego samochodu (2/3)

Przednie czujniki parkowania•
Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i
pasażera

•

Standardowe otwieranie schowka dla
pasażera

•

System bezkluczykowego dostępu do
samochodu (Inteligentny kluczyk)

•

Twarda pokrywa bagażnika•
Uchwyty na kubki w konsoli centralnej•
Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka•
Wycieraczka tylnej szyby•

Dodatkowy cyfrowy prędkościomierz•
Dzielona i składana kanapa trzeciego rzędu
siedzeń (proporcje: 33:66)

•

Lusterko wsteczne do obserwacji pasażerów w
drugim rzędzie siedzeń

•

Norma EURO NCAP•
Otwarcie klapy bagażnika•
Otwierana szyba w klapie bagażnika•
Pokrycie podłogi materiałem•
Przednia szyba atermiczna•
Przesuwany trzeci rząd siedzeń•
Składane oparcia w trzecim rzędzie siedzeń•
Składane stoliki•
Standardowa ładowność•
Trójosobowa kanapa w trzecim rzędzie•
Tylna klapa bagażnika•

Automatyczne światła drogowe (AHB)•
Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych•
Reflektory ksenonowe (HID)•
Spryskiwacze przednich świateł•
Światła do jazdy dziennej•
Światła do jazdy dziennej w technologii LED•

Światła główne w technologii halogenowej•
Światła przeciwmgielne•

Analogowy prędkościomierz•
Antena dachowa•
Chromowane wykończenie klamek
zewnętrznych

•

Krótka antena•
Lakierowane klamki zewnętrzne•
Lakierowane lusterka zewnętrzne•
Przedni zderzak w kolorze nadwozia•
Przyciemniane szyby tylne – stopień
przyciemnienia 70%

•

Tylny zderzak w kolorze nadwozia•
Wykończenie dolnego przedniego grilla w
kolorze srebrnym

•

Wykończenie górnego przedniego grilla w
kolorze czarnym

•

8 głośników•
Kolorowy ekran dotykowy systemu
multimedialnego (7")

•

Obsługa stacji radiowych w technologii
cyfrowej (DAB)

•

Port USB•
Radio•
System Bluetooth® umożliwiający
bezprzewodową łączność z telefonem

•

System nawigacji•
Wyświetlacz na tablicy wskaźników (rozmiar
standardowy)

•

Dach standardowy•
Obrotomierz•
Oświetlenia wnętrza z przodu•



Wygląd wnętrza

Wygląd zewnętrzny

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE VERSO - MY22
Wyposażenie Twojego samochodu (3/3)

Podświetlenie bagażnika•
Trójramienna kierownica z uretanu•

Listwy ochronne w drzwiach bocznych w
kolorze nadwozia

•

Pakiet Safety 8 900 zł
Wyświetlacz na tablicy wskaźników (rozmiar
standardowy), Układ rozpoznawania znaków
drogowych (RSA), Układ wczesnego
reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z
systemem wykrywania pieszych (PD),
Tempomat adaptacyjny (ACC), Automatyczne
światła drogowe (AHB), System wykrywania
zmęczenia kierowcy (SWS)

•

Pakiet Comfort Family 17 800 zł
Wyświetlacz na tablicy wskaźników (rozmiar
standardowy), Reflektory ksenonowe (HID),
Kamera cofania, System bezkluczykowego
dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk),
Przednie czujniki parkowania, Światła do jazdy
dziennej w technologii LED, Elektrycznie
regulowane lusterka zewnętrzne, Kolorowy
ekran dotykowy systemu multimedialnego
(7"), System monitorowania martwego pola w
lusterkach (BSM), Podgrzewane lusterka
zewnętrzne, Lakierowane klamki zewnętrzne,
17" felgi aluminiowe polerowane (5
podwójnych szprych), Spryskiwacze przednich
świateł, System nawigacji, Elektrycznie
składane lusterka zewnętrzne, Chromowane
wykończenie klamek zewnętrznych

•

Silver (KCA) 2 700 zł•
Brown - Toyota Exclusive + Fabric Toyota
Exclusive (FY + 0U) 0 zł

•

Akcesoria w standardzie! 0 zł
Siatka zabezpieczająca bagaż 
Chlapacze tylne

•

Akcesoria w standardzie! 0 zł
Nakładki progowe - przednie

•

Alarm MetaSystem EasyCan Digital 1 107 zł
Alarm MetaSystem EasyCan Digital

•

Hak holowniczy wypinany z
montażem 3 000 zł

•



Dane fizyczne

Długość bagażnika (1. i 2. rząd siedzeń
rozłożone)

1497

Długość bagażnika (1. rząd siedzeń
rozłożony)

2413

Długość bagażnika (1., 2. i 3. rząd siedzeń
rozłożone)

627

Długość bagażnika (2. rząd siedzeń
rozłożony)

608
mm

Długość bagażnika (2. rząd siedzeń
złożony)

732
mm

Długość całkowita 4959 mm

Długość wnętrza 3161 mm

Dopuszczalna masa przyczepy bez
hamulców

750
kg

Dopuszczalna masa przyczepy z
hamulcami

1900
kg

Liczba miejsc 8

Maksymalna ładowność 1042 kg

Maksymalna masa pojazdu gotowego do
jazdy

2213
kg

Maksymalna masa własna 2138 kg

Maksymalna szerokość bagażnika 1618 mm

Masa całkowita pojazdu 4660 kg

Masa całkowita pojazdu z przodu 1500 kg

Masa całkowita pojazdu z tyłu 1500 kg

Minimalna masa pojazdu gotowego do
jazdy

1793
kg

Minimalna masa własna 1718 kg

Obciążenie pionowe 84 kg

Pojemność bagażnika (do linii dachu) 700 l

Pojemność bagażnika (do wysokości rolety) 550 l

Pojemność bagażnika do linii dachu (1. rząd
siedzeń rozłożony)

4200

Dane fizyczne

Pojemność bagażnika do wysokości siedzeń
(1. rząd siedzeń rozłożony)

3200

Pojemność bagażnika do linii dachu (1. i 2.
rząd siedzeń rozłożone)

900

Pojemność bagażnika do linii dachu (1. rząd
siedzeń rozłożony)

2550

Pojemność bagażnika do linii dachu
mierzona według normy VDA (1. i 2. rząd
siedzeń rozłożone)

1750
l

Pojemność bagażnika do linii dachu
mierzona według normy VDA (1. rząd
siedzeń rozłożony)

2700
l

Pojemność bagażnika do linii dachu mierzona
według normy VDA (1., 2. i 3. rząd siedzeń
rozłożone)

798
l

Pojemność bagażnika do linii okien (1. i 2.
rząd siedzeń rozłożone)

1700

Pojemność bagażnika do linii okien (1., 2. i 3.
rząd siedzeń rozłożone)

640

Pojemność bagażnika do linii okien mierzona
według normy VDA (1. i 2. rząd siedzeń
rozłożone)

1000
l

Pojemność bagażnika do linii okien mierzona
według normy VDA (1. rząd siedzeń
rozłożony)

1800
l

Pojemność bagażnika do linii okien mierzona
według normy VDA (1., 2. i 3. rząd siedzeń
rozłożone)

603
l

Rozstaw osi 3275 mm

Szerokość całkowita 1920 mm

Szerokość wnętrza 1515 mm

Wysokość bagażnika (do linii dachu) 1337 mm

Wysokość całkowita 1899 mm

Zwis przedni 881 mm

Zwis tylny 803 mm

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE VERSO - MY22
Dane techniczne (1/3)



Dane inne

Homologacja e2*2007/46*0537*15

Prędkościomierz w
kilometrach/milach

METRIC OR
IMPERIAL

Dane środowiskowe

Cząstki stałe (PM) 1.37 mg/km

Emisja CO2: miasto 151 g/km

Emisja CO2: poza miastem 130 g/km

Emisja spalin wg normy UE
(aktualizacja)

2018/1832AP

Emisja spalin wg normy UE (bazowa) EC 715/2007

Hałas na biegu jałowym 84.0 dB(A)

Norma EURO EURO 6 AP

Pojemność zbiornika paliwa 69 l

Poziom hałasu 71.0 dB(A)

Prędkość obrotowa silnika podczas
pomiaru hałasu na biegu jałowym

2813
1/min

Średnia emisja CO2 138 g/km

Tlenki azotu (NOx) 39.3 mg/km

Tlenki węgla (CO) 54.6 mg/km

Typ procedury testowej pomiaru
emisji CO2

TYPE I (EURO
6)

Węglowodory i tlenki azotu
(THC+NOx)

42.0
mg/km

Współczynnik pochłaniania dymu 0.51 1/m

Zużycie paliwa: miasto 5.7 l/100km

Zużycie paliwa: poza miastem 4.9 l/100km

Zużycie paliwa: średnio 5.2 l/100km

Dane techniczne

5-stopniowa manualna skrzynia biegów 1.484

Czwarte przełożenie 1.189

Dane techniczne

Drugie przełożenie 0.512

Kod silnika 4WZ-FTV

Liczba cylindrów 4 CYLINDER, IN LINE

Maksymalna moc (KM) 144 DIN hp

Maksymalna moc (kW) 106 kW

Maksymalna wartość obrotów silnika, dla
których maksymalna wartość momentu
obrotowego jest osiągana

2500
rpm

Maksymalny moment obrotowy 340 Nm

Mechanizm zaworów 16 valve DOHC, belt driven

Minimalna wartość obrotów silnika, dla
których maksymalna wartość momentu
obrotowego jest osiągana

2000
rpm

Minimalny promień skrętu (koła) 6.2 m

Minimalny promień skrętu (nadwozie) 6.45 m

Napędzana oś FWD

Obroty, przy których osiągana jest
maksymalna moc

3750
rpm

Pierwsze przełożenie 0.268

Pojemność 1997 cc

Przednie
zawieszenie

Pseudo McPherson with anti-
roll bar

Przełożenie główne 0.223

Rodzaj skrzyni biegów Manual

Rozmiar przednich
opon

225/55 R17 101XL Primacy
4

Rozmiar tylnych opon 225/55 R17 101W - 7.00J17

Rozstaw kół przednich 1630 mm

Rozstaw kół tylnych 1618 mm

Skok cylindra 88 mm

Średnica cylindra 85 mm

Stopień sprężania (:1) 16.7:1

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Dane techniczne

System wtrysku
paliwa

common rail diesel direct
injection

Szóste przełożenie 1.806

Trzecie przełożenie 0.837

Tylne
zawieszenie

Oblique Wishbone Trailing
Arms

Exterior Dimensions

Number of entries (incl. boot when it is an entry) 5

Hamulce

Przednie hamulce Ventilated Disc

Rozmiar przednich hamulców 304x28 mm

Rozmiar tylnych hamulców 294x22 mm

Tylne hamulce Disc

Performance

Maksymalna prędkość 185 km/h

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w
Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia
pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach,
zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2
zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie
sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z
eksploatacji: www.toyota.pl

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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