Proace v.7 2021

LISTĂ DE PREȚURI v.7 2021

PROACE

Vehiculul din imagine este cu titlu de prezentare.

Proace v.7 2021

TARIFE
Motor

Putere

1.5 D-4D

102 CP

2.0 D-4D

120 CP

2.0 D-4D

120 CP

Versiune
PROACE Medium
(L1H1), 6 MT Base
PROACE Long (L2H1),
6MT, Base
PROACE Long (L2H1),
6MT, Comfort

Cod

Preț
fără TVA

Preț
cu TVA

3000001098*

18,491 €

22,004 €

3000001099*

20,797 €

24,749 €

3000001100*

21,259 €

25,299 €

Preturi valabile in perioada 01 iulie-31 iulie 2021
*In limita stocului disponibil

CULORI
Culoare exterioară

Cod

Preț fără TVA

Preț cu TVA

Arctic White
Negru metalizat*
Argintiu metalizat*
Falcon Grey*

EWP**
KTV**
KCA**
EVL**

0€
378 €
378 €
378 €

0€
450 €
450 €
450 €

Falcon Grey
(EVL)

Negru metalizat
(KTV)

* Culoare metalizată
**In limita stocului disponibil

Arctic White
(EWP)

Argintiu metalizat
(KCA)

TAPITERIE
Interior - Tapițerie

Cod

Base /Comfort

Tapițerie stofă de culoare gri inchis
cu insert PVC

FXOV

✓

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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DATE TEHNICE
Motor/Transmisie
Capacitate (CC)
Putere maximă (kw (CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/min rpm)
Transmisie (Manual/Automat)
Viteză maximă (km/h)
Accelerație 0-100 km/h (sec)
Sistem Stop&Start
Combustibil
Consum mixt (l/100 km)
Emisii CO2 (g/km)
Normă de poluare
Capacitate rezervor (litri)
Capacitate tractare (cu frane) (kg)
Nivel sonor in mers/stationare (DB(A))

1.5 D-4D

2.0 D-4D

1499
75 (102) / 3500
270/1600
6 M/T
145
19.6
✓
motorină
6,71
175
EURO 6.2
69
1800
68/82

1997
90 (122) / 3750
340 / 1750
6 M/T
170
13,3
✓
motorină
7,31
192
EURO 6.2
69
2500
70/83

1

Date WLTP

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
seră responsabil pentru încălzirea planetei.

Pagina 3

Proace v.7 2021

Dimensiuni exterioare și interioare
Autovehicul (mm)
Spațiu de încărcare (mm)
Volum de incarcare (m³)
Masa totala autorizata (kg)
Gardă la sol (mm)
Sarcină utilă (kg)

PROACE Medium

PROACE Long

4959 x 1920 x 1899
2512 x 1636 x 1397
5.3
2635
150
1000

5309 x 1920 x 1940
2862 x 1636 x 1397
6.1
3100
150
1360

DOTĂRI ECHIPARE BASE
EXTERIOR
Jante de oțel pe 16" cu anvelope 215/65 R16C
Roată de rezervă de dimensiuni normale
Bară față de culoare neagră
Bară spate de culoare neagră
Oglinzi laterale de culoare neagră
Mânere uși laterale de culoare neagră
Antenă radio scurtă
Avertizare faruri aprinse
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale încălzite
Închidere centralizată cu telecomandă
Ușă glisantă dreapta
Uși duble spate cu deschidere la 180°
Protecție portiere de culoare neagră
Pregatire carlig de remorcare

INTERIOR
Radio cu 4 difuzoare, Bluetooth si USB
Ecran audio monocrom
Vitezometru analog
Vitezometru digital suplimentar inclus în display-ul multi-informații
Turometru analog
Aer Condiționat manual
Scaun pasager cu loc pentru 2 persoane
Geamuri electrice față
Funcție de ridicare și coborâre automată pentru geamurile electrice față
Iluminare frontală habitaclu
Iluminare habitaclu pentru zona de marfă
Priză 12V în habitaclul față (2 prize)
Display multi-informații monocrom cu iluminare de culoare albă
Comutator Cruise Control pe volan
Compartiment de depozitare torpedo superior cu capac si iluminare
Buzunare uși față

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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
Suport pahare față
Inserție plastic podea habitaclu șofer - pasager pentru curățare ușoara
Perete despărțitor între zona pasagerilor și spațiul de marfă
Covorase fata

SIGURANȚĂ
Sistem ABS cu EBD (Distribuție Electronică a Forței de Frânare)
Sistem VSC (Sistem de Control al Stabilitatii Vehiculului)
Sistem BA (Asistență la Frânare)
2 Airbaguri de tip SRS
Comutator airbag pasager față
Cruise Control
Limitator de viteză reglabil (ASL)
Sistem HAC (Asistență la Plecarea din Rampă)
Faruri multi-reflector cu halogen și reglaj manual
Al treilea stop cu tehnologie LED
Lumini de zi

DOTĂRI ECHIPARE COMFORT (în plus față de BASE)
EXTERIOR
Senzor de ploaie
Senzor pentru pornirea automată a farurilor

INTERIOR
Bancheta pasager 2 locuri cu optiune SMART CARGO (posibilitatea de transport incarcaturi lungi & birou mobil)
Perete despărțitor cu geam şi trapă
Oglindă retrovizoare interioară
2 lumini de citit suplimentare
Scaun şofer cu reglare pe înălțime şi suport lombar

EXTRAS DOTĂRI
Smart Cargo (echipare Comfort)

Incarcare obiecte lungi de pana la 4 m

Birou mobil pentru laptop sau documente

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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FARA GRIJI CU TOYOTA
Autovehiculele noastre sunt construite la standarde de exceptie, dar totusi, pentru a
asigura linistea clientilor nostril, oferim garantie de 6 ani sau 200.000 km, in functie de
primul termen atins.
Aceasta este compusa din garantia standard de 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 superfiaciale 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 72 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
costul 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.

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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