LISTĂ DE PREȚURI
Ediția Noiembrie 2019 v.2

PROACE VERSO

PROACE VERSO
Noiembrie 2019 v.2

TARIFE
Motor

Putere

Versiune

Cod

Preț
fără TVA

Preț
cu TVA

1.5 D-4D
1.5 D-4D
1.5 D-4D
2.0 D-4D
2.0 D-4D
2.0 D-4D 8A/T
2.0 D-4D 8A/T
2.0 D-4D 8A/T
2.0 D-4D 8A/T
2.0 D-4D 8A/T
2.0 D-4D 8A/T
2.0 D-4D 8A/T
2.0 D-4D 8A/T

102 CP
120 CP
120 CP
150 CP
150 CP
177 CP
177 CP
177 CP
177 CP
177 CP
177 CP
177 CP
177 CP

PROACE Verso Base Compact (8+1 locuri)
PROACE Verso Base (8+1 locuri)
PROACE Verso Comfort (7+1 locuri)
PROACE Verso Family (7+1 locuri)
PROACE Verso VIP (6+1 locuri)
PROACE Verso VIP (6+1 locuri)
PROACE Verso VIP 2D (6+1 locuri)
PROACE Verso VIP 2D (6+1 locuri)*
PROACE Verso VIP+ (5+1 locuri)
PROACE Verso VIP+ (6+1 locuri)
PROACE Verso VIP+ 2D (6+1 locuri)
PROACE Verso VIP+ Black Pack (5+1 locuri)
PROACE Verso VIP+ 2D Black Pack (5+1 locuri)

3000000381
3000000366
3000000346
3000000763
3000000225
3000000382
3000000367
3000000367
3000000383
3000000368
3000000754
3000000764
3000000765

21,690* €
23,067 €
24,614 €
27,194 €
34,352 €
36,798 €
37,395 €
37,563 €
39,504 €
39,681 €
40,403 €
39,622 €
40,345 €

25,811 *€
27,450 €
29,290 €
32,360 €
40,879 €
43,790 €
44,500 €
44,700 €
47,010 €
47,220 €
48,080 €
47,150 €
48,010 €

*Incepand cu luna de productie decembrie 2019

DATE TEHNICE
Motor/Transmisie
Capacitate (CC)
Putere maximă (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Transmisie (Manual/Automat)
Viteză maximă (km/h)
Accelerație 0-100 km/h (sec)
Combustibil
Consum mixt WLTP (l/100 km)
Emisii CO2 WLTP (g/km)
Normă de poluare
Sistem Stop&Start
Capacitate rezervor (litri)
Nr. de locuri (buc.)
Capacitate portbagaj (litri)1 (3 randuri scaune)
Capacitate portbagaj (litri)1 (primele 2 randuri scaune)
Capacitate portbagaj (l)1 ( doar cu primul rand scaune)
Masa maxima admisa (kg)
Masa autovehiculului (kg)
Sarcina maximă a remorcii, cu frâne /fără frâne
(kg)
Masa autorizata puntea fata/spate

1.5 D-4D

1.5 D-4D

2.0 D-4D

Base Compact

Base/Comfort

Family/VIP/ VIP+

1499
88 (120) / 3500
300/2000
6 M/T
160
12,0
motorină
6,4/ 7,3
169/190
EURO 6.2

1997
110 (150)/4000 130 (177)/3750
370/2500
400/2500
6 M/T
8 A/T
170
185
10,3
8,8
motorină
7,4
7,5/7,6**
194
196/197*/198**
EURO 6.2
EURO 6.2

1499
75 (102) / 3500
270/2250
6 M/T
145
13,5
motorină
6,4
168
EURO 6.2









69
9
655
1600
2700
2745
1660
1800/750

69
9/8
1237
2250
3300
2785/2730
1660
1800/750

69
7
1237
2787
3300
2815
1961
2300/750

69
6/7
1237
2787
3300
2840
1970
2300/750

1500/1500

1500/1500

1500/1500

1500/1500

.
*Echipare VIP+ 5+1 **Echipare VIP 2D si VIP+ 6+1 1Capacitate VDA pana la plafon
NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.

PROACE VERSO
Noiembrie 2019 v.2

DOTĂRI
EXTERIOR
Jante din oțel pe 16" cu anvelope 215/65
R16C
Jante din oțel pe 16" cu anvelope 215/65
R16C și capac jantă
Jante din oțel pe 17" cu anvelope 225/55
R17 și capac jantă
Jante din aliaj 17" cu anvelope 225/55 R17
(indisponibile pentru versiunea Black Pack)
Roată de rezervă de dimensiuni normale
Ornament argintiu pe bara față superioară
Bară față de culoare neagră

Base /
Base
Compact






























































1/2
















Mânere uși laterale în culoarea caroseriei
(indisponibile pentru versiunea Black Pack)
Ornamente cromate mânere uși
Geamuri spate fumurii (70%)































Geamuri spate fumurii (90%)
Antena radio scurtă
Avertizare lumini aprinse
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale încălzite
Oglinzi laterale retractabile electric
Închidere centralizată cu telecomandă
Ușă glisantă dreapta
Ușă glisantă stânga
Ușă(i ) spate laterală(e) glisantă(e) electric , cu





Oglinzi laterale în culoarea caroseriei
(indisponibile prentru versiunea Black
Pack)
Mânere uși laterale de culoare neagră





Bară spate partial în culoarea caroseriei, partial
neagră
Oglinzi laterale de culoare neagră

Family

VIP+/ VIP+ 2D/
VIP+ Black Pack/
VIP+ 2D Black Pack



Bară față în culoarea caroseriei
Bară spate de culoare neagră

Comfort

VIP/
VIP 2D

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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EXTERIOR
operare handsfree (2 usi pentru 2D)
Uși duble spate cu deschidere la 180° și
geam
2 geamuri spate glisante (disponibil doar pe Base)

Base /
Base
Compact

Comfort





VIP+/ VIP+ 2D/
VIP+ Black Pack/
VIP+ 2D Black Pack
























VIP/
VIP 2D

VIP+/ VIP+ 2D/
VIP+ Black Pack/
VIP+ 2D Black Pack









Family



2 geamuri spate fixe



Hayon spate cu posibilitatea de deschidere
a geamului
Protecție portiere de culoare neagră

VIP/
VIP 2D



Protecție portiere în culoarea caroseriei






Ornament argintiu pe bara fata inferioara
Senzor de lumină
Senzor de ploaie
Sistem Smart Entry & Start

INTERIOR
Radio cu 4 difuzoare

Base /
Base
Compact

Family



Radio cu 8 difuzoare
Sistem audio surround premium cu 9
difuzoare
Sistem multimedia "Pro-Touch" cu
touchscreen 7", cu functionalitate de integrare
smartphone*
Sistem multimedia și navigație "Pro-Touch"
cu touchscreen 7"", cu functionalitate de
integrare smartphone si recunoastere vocala
Display multi-informații TFT monocrom cu
iluminare de culoare albă

Comfort












Display multi-informații TFT color






























Sistem "HUD (Heads Up Display)"
USB
Sistem hands-free Bluetooth®
Conectivitate Wi-Fi
Vitezometru analog
Vitezometru digital suplimentar inclus în
display-ul multi-informații









*Integrarea smartphone devine disponibila incepand cu luna de productie decembrie 2019
NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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INTERIOR
Vitezometru digital adițional în display-ul
multi-informații
Turometru analog

Base /
Base
Compact


Comfort

Family





































































Aer condiționat automat
Aer condiționat pentru pasagerii spate
Guri de aerisire pentru pasagerii spate
Cotieră pentru scaunul șoferului
Scaun șofer cu reglaj pe înălțime
Suport lombar reglabil pentru scaunul
șoferului




Scaun pasager cu loc pentru 2 persoane



Scaun pasager față individual cu cotieră
Scaun șofer și pasager față reglabil electric (2
direcții)
Scaun pasager față reglabil manual si pliabil

VIP+/ VIP+ 2D/
VIP+ Black Pack/
VIP+ 2D Black Pack



Buton pornire motor
Aer Condiționat manual

VIP/
VIP 2D







Suport lombar scaun pasager dreapta față
Scaune față încălzite si cu tapițerie din piele
Scaune față cu funcție de masaj
Rândul 2 dotat cu 2 scaune individuale "căpitan"
Rândul 2 și 3 dotat cu 2 scaune individuale (doar
pentru 5+1 locuri)



Scaune rândul 2 cu glisare
Spațiu de depozitare sub scaunul pasagerului față
Banchetă rând 2 cu 3 locuri, pliabilă fracționar
60/40

Banchetă rând 3 cu 3 locuri, pliabilă fracționar
60/40
Banchetă rând 3 cu 3 locuri, pliabilă
fracționar 60/40, cu glisare (doar pentru
7+1 sau 6+1 locuri)
Geamuri electrice față
Funcție de ridicare și coborâre automată
pentru geamurile electrice față























Banchetă rând 2 cu 3 locuri, cu glisare
Banchetă rând 3 cu 3 locuri, pliabilă unitar



























NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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INTERIOR
Geamuri spate cu ștergător și degivrare
Oglindă retrovizoare interioară
electrocromatică

Base /
Base
Compact

Comfort









Parbriz cu protecție fonică și termică
Iluminare habitaclu pentru șofer și pasager
Iluminare habitaclu pentru rândul 2 și randul
3
Iluminare habitaclu inviduală pentru
fiecare: șofer, pasager, rândul 2 și rândul 3

Family































































































































Priză 12V în habitaclu spate (rândul 2)
Priză 230V pentru rândul 2

Volan imbracat in piele

Compartiment depozitare bord superior cu capac

Măsuță pasageri spate prinsă pe șine (de tip
lounge)
Podea acoperită cu mochetă
Tonneau cover rigid
Plasă bagaje





Iluminare portbagaj fixă din stânga+dreapta

Măsuțe spate pliabile (rândul 2)





Iluminare individuală LED pentru șofer,
pasager, rândul 2 și rândul 3

Torpedou superior iluminat și refrigerat
Buzunare și suport pahare față
Inserție plastic podea habitaclu șofer pasager pentru curățare ușoara






Iluminare interior LED

Comutator Cruise Control pe volan
Compartiment depozitare bord superior fără
capac






Parasolar manual pentru rândul 2

Închidere centralizată cu funcție de
protecție pentru copii

VIP+/ VIP+ 2D/
VIP+ Black Pack/
VIP+ 2D Black Pack



Iluminare portbagaj din partea stângă

Priza 12V în habitaclul față (2 prize)
Priză 12V în habitaclul spate (rândul 3)

VIP/
VIP 2D





Plafon panoramic pentru locurile din spate
NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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INTERIOR
Covorase originale Toyota

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Sistem ABS cu EBD (Distribuție Electronică a
Forței de Frânare)
Sistem VSC (Sistem de Stabilitate a
Vehiculului)
Sistem BA (Asistență la Frânare)
4 Airbaguri de tip SRS

Base /
Base
Compact

Comfort





Family


Lumini de zi

Lumini de ghidaj în curbă
Faruri xenon (HID)
Spălator de far
Senzori de parcare spate





VIP/
VIP 2D

VIP+/ VIP+ 2D/
VIP+ Black Pack/
VIP+ 2D Black Pack

Comfort



























































































































Family

Lumini de zi (LED)
Proiectoare de ceață

VIP+/ VIP+ 2D/
VIP+ Black Pack/
VIP+ 2D Black Pack

Base /
Base
Compact

6 Airbaguri de tip SRS
Comutator airbag pasager față
Scaune cu sistem de prindere ISOFIX
Cruise Control
Limitator de viteză reglabil (ASL)
Sistem HAC (Asistență la Plecarea din Rampă)
Faruri multi-reflector cu halogen și reglaj
manual
Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor
(TPWS)
Clasificare 5 Stele EuroNCAP
Al treilea stop cu tehnologie LED

VIP/
VIP 2D

Senzori de parcare față-spate
Limitator de viteză cu funcție de memorare



Cameră video marșarier
Monitorizare unghi mort (BSM)
Pachet Safety Sense:
- Sistem de comutare automată între faza
NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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SIGURANȚĂ & SECURITATE

Base /
Base
Compact

Comfort

Family

VIP/
VIP 2D

VIP+/ VIP+ 2D/
VIP+ Black Pack/
VIP+ 2D Black Pack

lungă și faza scurtă (AHB)
- Sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDA
- Cruise Control adaptiv (ACC), cu limitator
de viteză (ASL), fara functie de franare
- Sistem de asistență pentru marcaje rutiere
(RSA) - Sistem de siguranță Pre-Impact
(PCS) cu funcție de detectare a pietonilor
- Sistem Driver Attention Alert
Black Pack (disponibil exclusiv pentru
3000000764 si 3000000765):
- Jante negre din aliaj 17" cu anvelope
225/55 R17
- Oglinzi laterale în culoare neagră
- Mânere uși laterale în culoare neagră
- Ornamente laterale în culoare neagră

Elemente Black Pack:

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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CULORI EXTERIOARE
Culoare exterioară

Cod

Preț fără TVA

Preț cu TVA

Arctic White*
1
Majestic Blue
1
Misty Black*
Negru metalizat
Carnelian Orange
1
Atonium Silver
Argintiu metalizat
Falcon Grey
Grey Limestone
Rich Brown

EWP
1
KNP
1
EXY
KTV
KHK
1
EZR
KCA
EVL
NEU
KCM

0€
378 €
0€
378 €
378 €
378 €
378 €
378 €
378 €
378 €

0€
450 €
0€
450 €
450 €
450 €
450 €
450 €
450 €
450 €

* Culoare nemetalizată

Arctic White (EWP)

1

in limita stocului disponibil

Majestic Blue (KNP)

1

Misty Black (EXY)

Carnelian Orange (KHK)

1

Grey Limestone (NEU)

Negru metalizat (KTV) Argintiu metalizat (KCA) Atonium Silver (EZR) Falcon Grey (EVL)
(8S7)**

Interior - Tapițerie

Cod

Tapițerie stofă gri deschis
Tapițerie stofă gri inchis
Tapițerie stofă maron Toyota Exclusive
Piele de culoare neagra

FR42
FT43
FY0U
FXCY

Base /
Base Compact

Rich Brown (KCM)

(8S7)**

Comfor
t

Family

VIP/
VIP 2D

VIP+








Dimensiuni exterioare

Base Compact

Base

Comfort

VIP/VIP+

Autovehicul (mm)

4959 x 1920 x 1910

5309 x 1920 x 1910

5309 x 1920 x 1910

5309 x 1920 x 1910

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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CONFIGURAŢIE SCAUNE
BASE COMPACT: 8+1 LOCURI
BASE:

8+1 LOCURI

COMFORT:

7+1 LOCURI

VIP:

6+1 LOCURI

VIP+:

5+1 LOCURI
6+1 LOCURI

DIMENSIUNI

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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Descoperă
dotările
echipărilor
superioare
VIP/ VIP+

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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FĂRĂ GRIJI CU TOYOTA
Autovehiculele noastre sunt construite la standarde de exceptie, dar
totusi pentru a asigura linistea clientilor nostri oferim garantie de 6 ani
sau 200.000 km, in functie de primul termen atins.
Aceasta este compusa din garantia standard, 3 ani sau 100.000 km si
garantia extinsa, Toyota Extracare, 3 ani in limita totala a 200.000 km.
Garantia standard este o garantie completa de 3 ani sau la 100.000 km,
in functie de primul termen atins, fara limita de kilometri in primul an.
În plus, garanția de 3 ani a vopselei, fără limită de kilometri, protejează
împotriva defectelor și ruginii superfi ciale apărute ca urmare a unei
probleme de producție.
Fiecare vehicul nou Toyota beneficiaza de o garantie de 12 ani, fara
limita de kilometri (valabil doar pentru vehiculele de uz personal), a
protectiei anticorozive si a protectiei impotriva perforarii panourilor
caroseriei, cauzate de o
problema de productie sau deficiente ale
materialelor.
Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera
TOYOTA EUROCARE cu urmatoarea valabilitate 12 luni e la data livrarii
(inceputul perioadei de garantie).

Service Toyota de
calitate

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea
efectuarii reviziilor. Masina dvs. va avea nevoie de o revizie la fiecare 2
ani/30,000 km (indiferent care din aceste doua conditii
este indeplinita mai curând). O revizie intermediara este necesara
anual sau la fiecare 15.000 km.

Costuri reduse de
intretinere

Toate vehiculele Toyota sunt proiectate si construite astfel incat sa
reduca la minimum nivelul de mentenanta. Astfel, un numar redus de
componente necesita intretinere.
In mod egal, tehnologia vehiculelor Toyota este accesibila, in vederea
asigurarii competitivitatii preturilor si reducerii timpilor de
mentenanta.

Siguranta aditionala
Toyota

Complexul sistem de siguranta Toyota rezista la rigurosul test de atac
cu durata de 5 minute, standard in industria asigurarilor. Sistemul de
alarma si imobilizatorul motorului sunt aprobate de majoritatea
companiilor europene de asigurare.

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.

