
PROACE CITY
VERSO EV
ÁRLISTA 2022

Új Proace City Verso EV

17 170 000 Ft‑tól

MÁR Extracare garancia

5 év

VAGY 250 000 KM



2

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!

SHUTTLE
Az alapfelszereltség néhány tétele

 – 16" acél keréktárcsák dísztárcsával
 – Pro-Touch 8"-os színes érintőképernyő, USB és Bluetooth, 
kormánykerék mögötti vezérlő

 – Színes, 3,5"-os TFT multi-információs kijelző
 – 6 hangszóró
 – Connectivity
 – DAB – Digitális adások vétele
 – Radaros ütközésmegelőző rendszer 
gyalogos felismeréssel
 – Első és hátsó parkolóradar
 – Fáradtságérzékelő
 – Távirányítós központizár
 – 5 üléses kivitel
 – Légkondicionáló (A/C) manuális állítású
 – Halogén fényszórók

 – Első és hátsó ködlámpa
 – Sötétedésérzékelő
 – Tempomat sebességhatárolóval
 – Vezetőülés magasságállítással, deréktámasszal 
és kartámasszal
 – Sötétszürke szövet ülésborítás
 – Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 
(AC 3P 11 kW / DC 100 kW)
 – Töltésidőzítés
 – Elektromos kábel zár
 – Töltőcsatlakozó fedél zárható 
(AC és DC töltéseknél)
 – Töltésvisszajelző lámpa a töltőfejnél
 – Kábel a jármű töltéséhez 
(Mode2 (8A / 1P) / Mode3 (32A / 3P))

FAMILY PLUS
Az alapfelszereltség néhány tétele

 – Pro-Touch multimédia, 8"-os színes érintőképernyő, USB 
és Bluetooth, kormányról vezérelhető, 6 hangszóró
 – Connectivity
 – DAB – Digitális adások vétele
 – 17" könnyűfém keréktárcsák
 – Színes, 10"-os TFT multi-információs kijelző a 
kormánykerék mögött
 – GPS-es navigáció Európa térképpel
 – Holttérfigyelő rendszer
 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
 – Jelzőtábla felismerő rendszer
 – Fáradtságérzékelő
 – Radaros ütközésmegelőző rendszer gyalogos 
felismeréssel
 – Első és hátsó ultrahangos parkolásérzékelők
 – Távirányítós központizár
 – Automata légkondicionáló berendezés
 – Tempomat sebességhatárolóval
 – Vezetőülés magasságállí tással, deréktámasszal és 
kartámasszal
 – Toyota Manhattan sötétszürke szövet ülésborítás

 – 5 üléses kivitel
 – Lehajtható asztalka és térképzseb az első ülések 
háttámláján
 – Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 
(AC 3P 11 kW / DC 100 kW)
 – Töltésidőzítés
 – Elektromos kábel zár
 – Töltőcsatlakozó fedél zárható 
(AC és DC töltéseknél)
 – Töltésvisszajelző lámpa a töltőfejnél
 – Kábel a jármű töltéséhez 
(Mode2 (8A / 1P) / Mode3 (32A / 3P))
 – Keresztirányú forgalomra figyelmeztető jelzés
 – Tolatókamera
 – Intelligens nyitási rendszer, nyomógombos indítás
 – Utasfigyelő tükör
 – Automata légkondicionáló berendezés
 – Bőr kormánykerék
 – Panorámatető – fix (kizárólag rövid, 5 üléses változat 
esetén érhető el
 – Fűthető vezető- és utasülés
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BRUTTÓ ÁRAK (FT)
Modellév: RC21. Érvényes: 2022. október 17-től megrendelt autókra visszavonásig.

VÁLASSZON A REMEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL!

ELŐNYÖK

Toyota márkakereskedője személyre szabott finanszírozási 
ajánlattal várja Önt!

TOYOTA EASY PROGRAM

ÖNRÉSZ

vételár 20%-ától

FUTAMIDŐ

36, 48 vagy 
60 hónap

ALACSONY HAVI 
RÉSZLETEK

LEJÁRATKOR 
3 LEHETŐSÉG

1. Lecseréli egy új autóra
2. Megvásárolja
3. Visszaadja az autót

Proace City Verso Shuttle EV RC21

Karosszéria Motor Váltó Oldalajtó Csomagtérajtó Szereltség
Ülések 
száma Katashiki SFX

Bruttó kiskerár 
(Ft)*

Regadó 
(Ft)*

L1H1 50 kWh 1E-Toggle 2 tolóajtó Felfelé nyíló üveges Shuttle 5 BKYS21L-LMEMDW BW 17 170 000 0

L2H1 50 kWh 1E-Toggle 2 tolóajtó Felfelé nyíló üveges Shuttle 5 BKYS41L-LMEMDW BX 17 405 000 0

L2H1 50 kWh 1E-Toggle 2 tolóajtó Felfelé nyíló üveges Shuttle 7 BKYS41L-LMEMDW CG 17 585 000 0

Proace City Verso Family EV RC21

Karosszéria Motor Váltó Oldalajtó Csomagtérajtó Szereltség
Ülések 
száma Katashiki SFX

Bruttó kiskerár 
(Ft)*

Regadó 
(Ft)*

L1H1 50 kWh 1E-Toggle 2 tolóajtó Felfelé nyíló üveges Family Plus 5 BKYS21L-LMEEDW YS 18 800 000 0

L2H1 50 kWh 1E-Toggle 2 tolóajtó Felfelé nyíló üveges Family Plus 5 BKYS41L-LMEEDW YR 18 905 000 0

L2H1 50 kWh 1E-Toggle 2 tolóajtó Felfelé nyíló üveges Family Plus 7 BKYS41L-LMEEDW YG 19 085 000 0

* A bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a 27%-os ÁFA-t és az aktuális regadót, de nem tartalmazza az egyéb illetékeket és adókat.
Jelen árlista 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam).

A maradványértéknek köszönhetően a havi részlete 
alacsonyabb lehet és Ön így egy magasabb felszereltsegű 
autót is megengedhet magának.

Mindent egy helyen tud elintézni

Kiszámítható autócsere lehetőség akár változatlan 
havi részlet mellett

Szabadon dönthet, hiszen rugalmas lehetőségek közül 
választhat lejáratkor

Magánszemély és egyéni vállalkozó ügyfelek esetén 
díjmentes +2 év Toyota Extracare kiterjesztett garancia

2+ 
év
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HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!
SHUTTLE ALAPFELSZERELTSÉG

KEREKEK és
GUMIABRONCS

 – 16" lemezfelni dísztárcsával
 – 205/60 R16 gumiabroncs

 – Teljes méretű pótkerék
 – Emelő és kerékkulcs

AUDIO és KIJELZŐ  – Pro-Touch 8"-os színes érintőképernyő, USB és Bluetooth, 
kormánykerék mögötti vezérlő
 – Színes, 3,5"-os TFT multi-információs kijelző 
a kormánykerék mögött

 – 6 hangszóró
 – Connectivity
 – DAB – Digitális adások vétele

BIZTONSÁG
Aktív biztonság

 – ABS – Blokkolásgátló
 – BA – Vészfékasszisztens
 – TPMS – alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
 – VSC – menetstabilizáló rendszer kipörgésgátlóval
 – HAC – Emelkedőn indulást segítő rendszer
 – EBD – Elektronikus fékerő – elosztó

 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
 – Jelzőtábla felismerő rendszer
 – Fáradtságérzékelő
 – Radaros Pre-Crash rendszer gyalogos felismeréssel
 – Első és hátsó parkolóradar

BIZTONSÁG
Passzív biztonság

 – Vezető és utas oldali SRS légzsák
 – Oldallégzsák az első üléseknél, törzs és fejvédelem
 – Függönylégzsák az első és a második sori üléseknél
 – Minden ülésen fejtámla

 – 3 pontos SRS automata övek övfeszítővel överőhatárolóval
 – Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
 – Elektromos gyerekzár
 – 3 db ISOFIX gyerekülés rögzítés a 2. üléssorban

BIZTONSÁG
Vagyon biztonság

 – Távirányítós központizár
 – 2db távirányítós kulcs

 – Indításgátló

KAROSSZÉRIA  – Fényezett első és hátsó lökhárító
 – Fényezett ajtókilincsek és fekete tükörborítás
 – Fényezett ajtóvédő díszcsík króm betéttel
 – Felfelé nyíló, üveges csomagtérajtó

 – Tetőcsomagtartó előkészítés
 – Jobb és bal oldali tolóajtó
 – 4 db rögzítókampó a csomagtérben

VILÁGÍTÁS és
TÜKRÖK

 – Halogén fényszórók
 – Első és hátsó ködlámpa
 – Sötétedésérzékelő
 – 3. féklámpa a csomagérajtó felső részén
 – Belső visszapillantó tükör

 – Ablaktörlő kapcsolása kézi
 – Hátsó ablaktörlő
 – Külső tükrök elektromos állítása
 – Külső tükrök fűtöttek, manuálisan behajthatók

BELTÉR
KÉNYELEM

 – Légkondicionáló manuális állítású
 – Műanyag kormánykerék
 – Szervokormány
 – Kormánykerék hossz- és magasságállítással
 – Tempomat sebességhatárolóval
 – Elektromos rögzítőfék
 – Króm belső ajtókilincs
 – 12V-os csatlakozó az utastérben
 – Fej feletti tároló a vezető és utas oldalon

 – Kesztyűtartó műszerfal alsó részén és zárt tároló a műszerfal 
felső részén, az utas oldalon
 – Csomagtérvilágítás
 – Kalaptartó (L1 esetén egyben kivehető, L2 esetén rolós)
 – Olvasólámpák az első sorban
 – Szövetszőnyeg elöl
 – Csomagtértálca – Alapfelszereltség L1H1 5 üléses 
modellváltozat esetén

BELTÉR
ÜLÉSEK

 – Önálló vezetőülés
 – Vezetőülés magasságállítással, deréktámasszal 
és kartámasszal
 – Szimpla utasülés, manuálisan állíható, dönthető
 – Szövet utastérborítás minden üléssorban

 – Ülésborítás sötét szövet
 – 5 üléses kivitel
 – Csomagtérrel síkba hajtható 1/3-2/3 arányban osztott 
2. üléssor (3 személyes üléspad)

ABLAKOK és
SZÉLVÉDŐK

 – Elektromos ablakemelők az első és második sorban 
(egyérintéses nyitás)
 – 3. sorban fix oldalüvegek

 – Színezett üvegek
 – Fűthető ablak a csomagtérajtóban
 – Nyitható ablak a csomagtérajtóban

ELEKTROMOS
TÖLTÉS

 – Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 (AC 3P 11 kW / DC 100 kW)
 – Töltésidőzítés
 – Elektromos kábel zár

 – Töltőcsatlakozó fedél zárható (AC és DC töltéseknél)
 – Töltésvisszajelző lámpa a töltőfejnél
 – Kábel a jármű töltéséhez (Mode2 (8A / 1P) / Mode3 (32A / 3P))
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FAMILY ALAPFELSZERELTSÉG

KEREKEK és
GUMIABRONCS

 – 17" könnyűfém felni
 – 205/55 R17 gumiabroncs

 – Teljes méretű pótkerék (16")
 – Emelő és kerékkulcs

AUDIO és KIJELZŐ  – Pro-Touch 8"-os színes érintőképernyő, USB és Bluetooth, 
kormányról vezérelhető
 – Színes, 10"-os TFT multi-információs kijelző 
a kormánykerék mögött

 – 6 hangszóró
 – Connectivity
 – DAB – Digitális adások vétele
 – GPS-es navigáció Európa térképpel

BIZTONSÁG
Aktív biztonság

 – ABS – Blokkolásgátló
 – BA – Vészfékasszisztens
 – TPMS – alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
 – VSC – menetstabilizáló rendszer kipörgésgátlóval
 – HAC – Emelkedőn indulást segítő rendszer
 – EBD – Elektronikus fékerő – elosztó
 – Holttérfigyelő rendszer

 – Keresztirányú forgalomra figyelmeztető jelzés
 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
 – Jelzőtábla felismerő rendszer
 – Fáradtságérzékelő
 – Radaros Pre-Crash rendszer gyalogos felismeréssel
 – Első és hátsó ultrahangos parkolásérzékelők
 – Tolatókamera

BIZTONSÁG
Passzív biztonság

 – Vezető és utas oldali SRS légzsák
 – Oldallégzsák az első üléseknél, törzs és fejvédelem
 – Függönylégzsák az első és a második sori üléseknél
 – Minden ülésen fejtámla

 – 3 pontos SRS automata övek övfeszítővel överőhatárolóval
 – Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
 – Elektromos gyerekzár
 – 3 db ISOFIX gyerekülés rögzítés a 2. üléssorban

BIZTONSÁG
Vagyon biztonság

 – Távirányítós központizár
 – 2db intelligens kulcs

 – Indításgátló
 – Intelligens nyitási rendszer, nyomógombos indítás

KAROSSZÉRIA  – Fényezett első és hátsó lökhárító
 – Fényezett ajtókilincsek és fekete tükörborítás
 – Fényezett ajtóvédő díszcsík króm betéttel
 – Felfelé nyíló, üveges csomagtérajtó

 – Jobb és bal oldali tolóajtó
 – Fekete tetősín
 – 4 db rögzítókampó a csomagtérben
 – Fényezett tolóajtó sín borítás

VILÁGÍTÁS és
TÜKRÖK

 – Halogén fényszórók, automata távolsági fényszóróval
 – Első és hátsó ködlámpa
 – Sötétedésérzékelő
 – 3. féklámpa a csomagérajtó felső részén
 – Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör

 – Esőérzékelős ablaktörlő
 – Hátsó ablaktörlő
 – Külső tükrök elektromos állítása
 – Külső tükrök fűtöttek, elektromosan behajthatók
 – Utasfigyelő tükör

BELTÉR
KÉNYELEM

 – Automata légkondicionáló berendezés
 – Szellőzők a középkonzol hátsó részén
 – Bőr kormánykerék
 – Szervokormány
 – Kormánykerék hossz- és magasságállítással
 – Tempomat sebességhatárolóval
 – 12V-os csatlakozó a műszerfalon és a csomagtérben
 – Elektromos rögzítőfék
 – Szövetszőnyeg elöl
 – Króm belső ajtókilincs
 – Tárolórekesz a középkonzolban
 – Fej feletti tároló a vezető és utas oldalon

 – Kesztyűtartó műszerfal alsó részén és zárt tároló a műszerfal 
felső részén, az utas oldalon
 – Csomagtérvilágítás
 – Olvasólámpák az első sorban
 – Kalaptartó (L1 esetén egyben kivehető, L2 esetén rolós)
 – Csomagtértálca – Alapfelszereltség L1H1 5 üléses 
modellváltozat esetén
 – Nagymérető tárolórekesz a csomagtér felső részén (kizárólag 
rövid, 5 üléses változat esetén)
 – Panorámatető – fix (kizárólag rövid, 5 üléses változat esetén 
érhető el
 – 230V csatlakozó az első utasülés lábtérnél

BELTÉR
ÜLÉSEK

 – Önálló vezetőülés
 – Vezetőülés magasságállítással, deréktámasszal 
és kartámasszal
 – Szimpla utasülés, manuálisan állíható, dönthető
 – Szövet utastérborítás minden üléssorban
 – Ülésborítás sötét szövet

 – 5 üléses kivitel
 – Csomagtérrel síkba hajtható 2. üléssor: 3 db 1 személyes 
önálló ülés
 – Lehajtható asztalka és térképzseb az első ülések háttámláján
 – Fűthető vezető- és utasülés

ABLAKOK és
SZÉLVÉDŐK

 – Elektromos ablakemelők az első és második sorban 
(egyérintéses nyitás)
 – 3. sorban fix oldalüvegek
 – Sötétített üvegezés

 – Fűthető ablak a csomagtérajtóban
 – Nyitható ablak a csomagtérajtóban
 – Fűthető szélvédő

ELEKTROMOS
TÖLTÉS

 – Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 (AC 3P 11 kW / DC 100 kW)
 – Töltésidőzítés
 – Elektromos kábel zár

 – Töltőcsatlakozó fedél zárható (AC és DC töltéseknél)
 – Töltésvisszajelző lámpa a töltőfejnél
 – Kábel a jármű töltéséhez (Mode2 (8A / 1P) / Mode3 (32A / 3P))
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VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET

VÁLASSZA KI KEDVENC FÉNYEZÉSÉT!

EPR Hófehér 
alapszín
felár nélkül

KCA Ezüst 
metálfényezés
Bruttó 200 000 Ft 

KTV Éjfekete
metálfényezés
Bruttó 200 000 Ft 

EVL Sólyomszürke
metálfényezés
Bruttó 200 000 Ft

Sötétszürke szövet ülésborítás
Alapfelszereltség a Shuttle modellben

Toyota Manhattan sötétszürke 
szövet ülésborítás
Alapfelszereltség 
a Family Plus modellben

16" acél keréktárcsák dísztárcsával, 205/60 R16 
gumiabronccsal
Alapfelszereltség a Shuttle modelleken

17" könnyűfém keréktárcsák, 205/55 R17 
gumiabronccsal
Alapfelszereltség a Family Plus modelleken

A karosszéria színe a felszereltségi szinttől is függhet.



1548 / 1553 mm

1848 mm

18
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 m
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4403 / 4753 mm

892 mm 1568 / 1567 mm

2107 mm

726 / 886 mm
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TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!

CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A MyT okostelefon alkalmazás révén a világ bármely pontjáról kapcsolatba léphet autójával. 
Tekintse meg utazásait otthona kényelméből, keresse meg autóját, optimalizálja vezetési stílusát, 
vagy csak élvezze a számtalan kényelmi szolgáltatás bármelyikét!

Hatótáv
Elektromotor 
50 kWh

EV hatótáv (kombinált) [km] 245–293

Motor
Elektromos motor (elöl): max/max 30 min. teljesítmény [kW] 100/57
Legnagyobb nyomaték [Nm] 260

Teljesítmény
Végsebesség [km/óra] 135
0–100 km/óra [mp] 11,2

Vontatás
Fékezett/Fékezetlen vontatható tömeg 750/750

EGYÉB RENDELHETŐ TARTOZÉK CSOMAGOK
Bruttó kiskerár

"TOYOTA PROTECT LONGLIFE – BODY" (PPO: VB)
Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 89 000 Ft

"TOYOTA PROTECT LONGLIFE – ALLOY" – 0887380010
Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére 26 000 Ft

GPS alapú védelmi csomag – GPSMETATRAK
Vezeték nélküli blokkolás + riasztó modul, 1 db közelítőkártyás azonosító, META M03 riasztó
(Az éves felügyeleti díjakat a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a márkaszervízben!)

202 000 Ft

Tolatókamera rendszer – PROCITVERTOL
Tolatókamera speciális belső visszapillantó tükörrel 129 000 Ft

Vonóhorog csomag L1 – PZCARPROCITV1
Fix vonóhorog 13 pólusú kábelköteggel 202 000 Ft

Vonóhorog csomag L2 – PZCARPROCITV2
Fix vonóhorog 13 pólusú kábelköteggel 202 000 Ft

Vonóhorog csomag L1 – PZCARPROCITV3
Levehető vonóhorog 13 pólusú kábelköteggel 254 000 Ft

Vonóhorog csomag L2 – PZCARPROCITV4
Levehető vonóhorog 13 pólusú kábelköteggel 267 000 Ft

TÉLI SZERELT KERÉK AJÁNLATOK
Téli szerelt kerék 16" – 205/60 R16 96H 
Semperit Speed Grip5 alufelnivel



WWW.TOYOTA.HU
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. Akiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem 
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány 
fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. 
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi-nyilatkozat oldalon találhatóak.

JELENTKEZZEN 
TESZTVEZETÉSRE 
ÉS FEDEZZE FEL
MIÉRT ÉRDEMES
A TOYOTA PROACE CIT Y VERSÓT VÁLASZTANI!


