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A NYUGALOM ALAPÁRON JÁR
Az Ön vállalkozása a Toyota számára 
is kiemelten fontos. Éppen ezért mindig 
számíthat képzett szerelőinkre és sokféle 
szolgáltatásunkra, amelyeket kifejezetten  
arra terveztünk, hogy mozgásban tartsuk  
Önt és üzletét. 

A PROACE Van és a legendás Hilux mellett 
immár a PROACE CITY Van is megjelent 
haszongépjárműveink kínálatában, 
így biztosan megtalálja majd azt a megoldást,  
ami a legjobban illik vállalkozásához. 
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KIFEJEZETTEN ÖNRE ÉS 
VÁLLALKOZÁSÁRA SZABVA

A kompakt, mégis hihetetlenül jól 
kihasználható PROACE CITY kétféle 
tengelytávolságát úgy alakítottuk ki, hogy 
biztosan megtalálja az Önnek tökéletes 
megoldást. A fuvarozás hatékonyságát 
a kategória legjobb hasznos teherbírása 
(akár 800 kg) és rakodótere (akár 4,3 m³) 
garantálja, miközben a modern benzin- és 
dízelmotorok kategóriaelső üzemanyag-
fogyasztással és károsanyag-kibocsátással 
mozgatják az autót. A fejlett vezetősegítő 
rendszerek sorában olyan technológiák 
szerepelnek, mint a Smart Active Vision 
kamerák, a gyors konnektivitás, a biztonsági 
csomagok és a Pro-Touch multimédia, 
az autó használati értékét pedig tovább 
fokozza a Smart Cargo rendszer, amivel 
nemcsak a rakodótér bővíthető, hanem 
a kabin is egy praktikus írófelülettel 
ellátott mobil irodává alakítható.

Panel Van 
Hosszú és rövid tengelytávolságú 
változatban is rendelhető.
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A képen egy rövid tengelytávolságú 
COMFORT SMART CARGO modellváltozat látható.
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Funkcionális, rugalmasan alakítható és jól 
rakodható: az új PROACE CITY a tökéletes 
városi áruszállító. A kategória leghosszabb 
rakodóterének és a bőséges térkínálatnak 
köszönhetően nemcsak a hosszú, hanem  
 a rövid tengelytávolságú változatba is befér 
két Euro-raklap§.

Akár nehéz, akár nagyméretű dolgokat 
kell szállítania, az akár 800 kg-os hasznos 
teherbírás és az 1,5 tonnás vontatható 
tömeg révén biztosan el tudja majd 
végezni a munkát.

A KOMPAKT 
ÁRUSZÁLLÍTÓ,  
AMI MERT NAGYOT 
ÁLMODNI

Panel Van
A hosszú 
tengelytávolsággal 
a raktér hosszúsága 
3,4 méterre, térfogata 
pedig 4,3 m³-re nő.

Panel Van 
A rövid tengelytávolságú 
változat rakodótere  
3,1 m hosszú, térfogata 
pedig 3,7 m³.

§  Euro raklap méret: 1,2 × 0,8 × 0,144 m.
 * Smart Cargo rendszerrel.

1,8 m

3,1 m*

4,4 m

2,2 m

3,4 m*

4,7 m

3,3 m3

0,4 m3§

3,9 m3

0,4 m3§
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EGYSZERŰEN PRAKTIKUS
A PROACE CITY-t arra terveztük, hogy 
megkönnyítse az Ön munkáját: kompakt 
méreteivel és átgondolt kialakításával 
ez az autó otthonosan mozog a városi 
környezetben. A rakományhoz könnyen 
hozzáférhet a kétfelé nyíló hátsó ajtónak 
köszönhetően, de választhat az 1 tolóajtós 
vagy 2 tolóajtós változat között is. A rakodótér 
befogadó képességét és hosszát könnyedén 
növelheti a Smart Cargo* rendszerrel, 
további 1,3 méterrel meghosszabbítva 
és 0,4 köbméterrel bővítve az egyébként 
is tágas teret.

Rakományrögzítő gyűrűk 
Rögzítik a szállítmányt, 
így menet közben kisebb 
eséllyel sérül meg az áru. 

* Csak a 3 első üléssel szerelt modellekhez rendelhető.

1. 12 V-os elektromos 
csatlakozó (opcionális) 
A rakodótérben található 
12 V-os aljzatról sokféle 
készüléket működtethet. 

2. Oldalsó tolóajtók 
A tolóajtókon keresztül még 
a szűk helyeken is könnyen 
hozzáférhet a rakományhoz.
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A képen egy rövid tengelytávolságú COMFORT SMART CARGO modellváltozat látható.
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A képen egy rövid tengelytávolságú COMFORT SMART CARGO modellváltozat látható.
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1. Nyitható rakodónyílás 
1,3 méterrel meghosszabbítja 
és 0,4 köbméterrel bővíti  
a rakodóteret.
Smart Cargo nyílás:  
612 mm (m.) × 298 mm (sz.).

EXTRA HELY – AMIKOR CSAK KELL
A PROACE CITY pontosan olyan sokoldalú, 
amire egy vállalkozásnak szüksége van, 
hiszen belsőtér-variációi bármilyen feladatra 
megfelelnek. A Smart Cargo rendszer 
ötletes rekeszfalnyílásának segítségével 
könnyedén bővítheti a rakodótér hosszát és 
befogadó képességét, ha hosszabb tárgyakat 
kell szállítania. 

A ledönthető első üléstámla praktikus 
asztallapként szolgál a laptopok és tabletek 
számára, az ülés alatti rekeszben pedig  
a kíváncsi szemek elől rejtve tárolhatja  
a fontosabb dolgokat.

3 első ülés
A sík padló és az üléspad 
három utasnak kínál 
kényelmes helyet.

Mobil iroda 
A középső ülés ledönthető 
háttámlájába épített asztallap 
a vezető és az utas felé  
is elfordítható.
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A képen egy hosszú tengelytávolságú ACTIVE modellváltozat látható.
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EGY MUNKAHELY IS LEHET KÉNYELMES
Munka vagy szabadidő, egyre megy: a PROACE CITY-t úgy 
terveztük, hogy jól érezze magát benne, bármennyi időt tölt 
is a volán mögött.

A kategória legtágasabb kabinja, alaposan átgondolt 
műszerfal és kiválóan tartó ülések: ebből az autóból 
ugyanolyan frissen száll majd ki az út végén, mint ahogyan 
beült. Az első üléspadon hárman is kényelmesen utazhatnak. 
Az elektromos parkolóféknek köszönhetően a padló teljesen 
sík, így bőven jut hely mindenki lábának.

Nyitott és zárt rekeszek  
a műszerfalon
A kényelmes nyitott 
tárolókban és a biztonságos 
zárt rekeszekben egy 
pillanat alatt megtalálhatja 
a szükséges holmikat.

5,9 literes zseb az első 
ajtóban
A mély és széles rekeszben 
minden fontos dolog kéznél 
lehet. 

Felső tárolórekesz 
A fejmagasság fölött kialakított 
tárolóhely okos megoldás a tér 
maximális kihasználására.

1. Rekesz a padló alatt 
Kívülről láthatatlan,  
mégis kézre esik.

13



1. Vezeték nélküli telefontöltő 
Nincs vezeték? Nincs gond!  
Így meg egyszerűbb a töltés! 

TECHNOLÓGIA, AMI MINDEN PERCBEN ÖNT 
SZOLGÁLJA
Hangvezérlésével és érintőképernyőjével  
a PROACE CITY a legmodernebb multimédiás 
és konnektivitási megoldásokat kínálja.  
A 8 colos képernyő jóval többet rejt, mint egy 
általános audiorendszer, hiszen a MirrorLink® 
technológiájú okostelefon-integráció, a Siri 
asszisztenssel kiegészített Apple CarPlay™, 
illetve a Google asszisztenssel kiegészített 
Android Auto™ és a Bluetooth® segítségével 
egyszerűen csatlakoztathatja okostelefonját, 
és kényelmesen kezelheti a készülékben 
tárolt tartalmakat.

Bármerre vezessen is az útja, a TomTom Traffic 
legfrissebb közlekedési információi alapján 
mindig megtalálja majd a legjobb útvonalat.

Toyota Connect (Apple 
CarPlay™ és Android Auto™)
A Toyota Connect megjeleníti 
okostelefonja képernyőjét, 
így még egyszerűbben 
telefonálhat vagy 
hallgathat zenét.

Pro–Touch
A 3D navigációval  
és Toyota Csatlakoztatott 
Szolgáltatásokkal kiegészített 
rendszer olyan eszközöket 
kínál, mint a valós idejű 
forgalomfigyelés, a TomTom 
helyszínek, az időjárási, 
parkolási és tankolási 
információk, vagy éppen  
a POI-helyek.

E-Call
Ha a jármű súlyos 
baleset részese lesz, 
a rendszer kapcsolatba lép 
a vészhelyzeti szolgálatokkal. 
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A képen egy hosszú tengelytávolságú COMFORT SMART CARGO PLUS modellváltozat látható.
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A képen egy hosszú tengelytávolságú COMFORT SMART CARGO PLUS modellváltozat látható.
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A Smart Active Vision* egy fejlett technológia, ami értékes 
segítséget nyújt, miközben Ön vezet vagy manőverez. 
A külső visszapillantó tükörbe és az autó hátsó részébe 
egy-egy kamerát építettünk be, amelyek a jármű mögötti 
és melletti területről tiszta, valós idejű képet közvetítenek 
a szélvédőre rögzített 5 colos képernyőre. A háromféle 
kamerabeállítás között választva azt is észreveheti, 
amit a karosszéria kitakar a látómezejéből, így átláthatja 
a holttereket és biztonságosan parkolhat.

Utasoldali holttér nézet 
vezetés vagy tolatás közben 
Az utasoldali tükörbe épített 
kamera széles területet fed 
le, így Ön vezetés és tolatás 
közben egyaránt jól átlátja  
a jobb oldali területet. 

Közeli visszapillantó nézet 
A hátulra felszerelt kamera 
megmutatja a közvetlenül 
az autó mögötti területet, 
megkönnyítve ezzel  
a biztonságos parkolást. 

Távoli visszapillantó nézet 
A hátulra felszerelt kamera 
vezetés közben tiszta képet ad 
az autó mögötti útszakaszról.

1. Elektromos rögzítőfék
Tágasabb lábtér, szabadabb 
mozgás. Kizárólag dupla 
utasülés esetén.

SEGÍT LÁTNI A LÁTHATATLANT

* Opcióként rendelhető.
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ÖNNEK MELYIK LESZ A LEGJOBB?
A Toyotánál jól tudjuk, mennyire fontos, hogy 
a vásárló választhasson, ezért a PROACE 
CITY kínálatában több benzin- 
és dízelmotor is szerepel 100 és 130 lóerő 
közötti teljesítménnyel, hatfokozatú manuális 
váltóval A kedvező üzemeltetési költségek 
érdekében kategóriaelső CO₂-kibocsátású 
és alacsony üzemanyag-fogyasztású PROACE 
CITY egy sor fejlett hajtáslánccal kapható, 
amelyek közt Ön is megtalálja az igényeihez 
tökéletesen illő változatot.

Benzinmotor
1,2 l 110 LE 6 M/T
Teljesítmény 110 LE 
Üzemanyag-fogyasztás* 6,9–7,7 l/100 km 
CO₂-kibocsátás* 155–174 g/km 
0–100 km/órára 11,0 mp

Dízelmotor
1,5 l 100 LE 6 M/T
Teljesítmény 100 LE 
Üzemanyag-fogyasztás* 5,4–6,1 l/100 km 
CO₂-kibocsátás* 140–160 g/km 
Gyorsulás 0-100 km/órára 11,5 mp

Dízelmotor
1,5 l 130 LE 6 M/T
Teljesítmény 130 LE 
Üzemanyag-fogyasztás* 5,5–6,0 l/100 km 
CO₂-kibocsátás* 144–158 g/km 
Gyorsulás 0-100 km/órára 9,8 mp

* Kombinált ciklusban.  ** Opcióként rendelhető.   
M/T = Manuális sebességváltó.  A/T = automata váltó.
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A képen egy rövid tengelytávolságú COMFORT modellváltozat látható.
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Rövid tengelytávú Panel Van

Hosszú tengelytávú Panel Van

Rövid  
tengelytávú

Hosszú 
tengelytávú

ACTIVE

ACTIVE ALAPFELSZERELTSÉG

KEREKEK és GUMIABRONCS
 — 15" lemezfelni (L1: 1.5 D 100LE és 1.2T 110LE)
 — 195/65 R15 gumiabroncs (L1: 1.5D 100LE 
és 1.2T 110LE)

 — 16" lemezfelni (L1: 1.5 D 130LE és 1.2T 130LE / 
L2 minden változat)

 — 205/60 R16 gumiabroncs (L1: 1.5D 130LE 
és 1.2T 130LE / L2: minden változat)

 — Teljes méretű pótkerék
 — Emelő és kerékkulcs

AUDIO és KIJELZŐ
 — Rádió, kormánykerék mögötti vezérlő, 
Bluetooth és USB csatlakozóval

 — Egytónusú LCD kijelző a műszerfalban
 — Antenna
 — 2 hangszóró
 — DAB – Digitális adások vétele

BIZTONSÁG Aktív biztonság
 — ABS – Blokkolásgátló
 — BA – Vészfékasszisztens
 — EBD – Elektromos fékerő elosztás
 — TPMS – alacsony gumiabroncsnyomásra 
figyelmeztető rendszer

 — VSC – menetstabilizáló rendszer 
kipörgésgátlóval

 — HAC – Emelkedőn indulást segítő rendszer
 — Oldallégzsák az első szélső üléseken, 
törzs és fejvédelem

BIZTONSÁG Passzív biztonság
 — Vezető és utas oldali SRS légzsák
 — 3 pontos SRS automata övek övfeszítővel 
överőhatárolóval

 — Biztonsági öv bekapcsolására 
figyelmeztető jelzés

 — 2 darab fejtámla az üléseken

BIZTONSÁG Vagyon biztonság
 — Távirányítós központizár
 — 2db távirányítós kulcs
 — Indításgátló

KAROSSZÉRIA
 — Fekete első és hátsó lökhárító (műanyag 
alapszín)

 — Ajtókilincsek és tükörborítás színe feket 
(műanyag alapszín)

 — Fekete oldalvédő műanyag
 — Fém elválasztófal
 — Vonóhorog előkészítés
 — Raktérajtó, 180°-ban oldalra nyíló lemezelt
 — Jobb oldali tolóajtó – raktér

VILÁGÍTÁS és TÜKRÖK
 — Halogén fényszórók
 — Külső tükrök elektromos állítása
 — Külső tükrök fűtöttek, manuálisan 
behajthatók

 — Sötétedésérzékelő
 — 3. féklámpa a csomagérajtó felső részén
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16" acél keréktárcsák15" acél keréktárcsák

 — Hátsó ködlámpa
 — Első ködlámpa (1.2 TURBO 130LE motor esetén)
 — Ablaktörlő kapcsolása kézi (kivéve 1.2 TURBO 
130LE motor)

 — Esőérzékelős ablaktörlő (1.2 TURBO 130LE motor 
esetén)

BELTÉR KÉNYELEM
 — Légkondicionáló (A/C) manuális állítású
 — Szervokormány
 — Műanyag kormánykerék
 — 12V-os csatlakozó az utastérben
 — Nyitott tároló a műszerfal alsó részén, az utas 
oldalon

 — Fej feletti tároló a vezető és utas oldalon
 — Raktérvilágítás
 — Olvasólámpák az első sorban
 — Manuális rögzítőfék
 — Tempomat sebességhatárolóval
 — Kormánykerék hossz- és magasságállítással
 — Gumiszőnyeg elöl
 — Fa raktérpadló burkolat

BELTÉR ÜLÉSEK
 — Önálló vezetőülés
 — Vezetőülés kartámasszal
 — Vezetőülés magasságállítással
 — Vezetőülés deréktámasszal
 — Szimpla utasülés, manuálisan állíható, dönthető
 — Ülésborítás sötét szövet
 — Szövet padlóborítás

ABLAKOK és SZÉLVÉDŐK
 — Első elektromos ablakemelők
 — Színezett üvegek

FELSZERELTSÉG

MULTIMEDIA (ACTIVE felszereltségen felül)
 — Pro-Touch 8"-os színes érintőképernyő, USB és 
Bluetooth, kormányról vezérelhető

 — Első és hátsó ködlámpa
 — Connectivity
 — Parkolásérzékelők elöl és hátul
 — Esőérzékelős ablaktörlő

* 1.2 Turbo 130 LE motorú modellnél. ** Dupla tolóajtós modelleknél.
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Hosszú tengelytávú Panel Van

Rövid tengelytávú Panel Van

COMFORT SMART CARGO

Rövid  
tengelytávú

Hosszú 
tengelytávú

COMFORT  
(MULTIMEDIA felszereltségen felül)

 — Színes, 3,5"-os TFT multi-információs 
kijelző a kormánykerék mögött

 — Emelt terhelhetőség
 — 16" lemezfelni dísztárcsával
 — 205/60 R16 gumiabroncs
 — Radaros Pre-Crash rendszer gyalogos 
felismeréssel

 — Jelzőtábla felismerő rendszer
 — Fáradtságérzékelő
 — Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
 — Adaptív sebességtartó automatika
 — Parkolásérzékelők elöl és hátul 
tolatókamerával

 — Automata távolsági fényszóró
 — Külső tükrök elektromosan behajthatók
 — 2db távirányítós kulcs

COMFORT PLUS  
(COMFORT felszereltségen felül)

 — Intelligens nyitási rendszer, 
nyomógombos indítás

 — 2db intelligens kulcs
 — Fényezett első és hátsó lökhárító
 — Fényezett ajtókilincsek és fekete 
tükörborítás

 — Fényezett ajtóvédő díszcsík króm betéttel
 — Smart Active Vision
 — Szélvédőre vetített információk (HUD)
 — Fűthető első szélvédő
 — Vezetéknélküli mobiltelefon töltés
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16" acél keréktárcsák dísztárcsával

CSOMAG*

SMART CARGO CSOMAG:  
Nettó: 135 000 Ft / Bruttó: 171 450 Ft

 — Dupla utasülés
 — Kartámasz nélkül az utasülés esetében
 — Elválasztófal ablakos; alsó részén nyitható 
fedéllel (Smart Cargo)

 — Utas-ülőpad ModuWork, elforgatható asztallal
 — Szélső utasülés felhajtható, meghosszabítható 
raktér

 — Elektromos rögzítőfék

DUPLA TOLÓAJTÓ CSOMAG  
(COMFORT SZERELTSÉG ESETÉN):  
Nettó: 185 000 Ft / Bruttó: 234 950 Ft

 — Jobb és bal oldali tolóajtó – raktér

EMELT TERHELHETŐSÉG CSOMAG:  
Nettó: 205 000 Ft / Bruttó: 260 350 Ft

 — 16" lemezfelni dísztárcsával
 — 205/60 R16 gumiabroncs
 — Emelt terhelhetőség
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Tető csomagtartó, alumínium 
és acél
Az alumíniumból és acélból 
készített, kiváló minőségű 
szerkezet rendkívül erős  
és strapabíró, így sokféle 
teher szállításához kínál 
szilárd alapot. 

Peremes vonóhorog
A rendszeres vontatási 
feladatokra tervezett 
vonóhorog peremes 
kialakítása jól eloszlatja  
a vontatásból eredő terhelést. 
Kétfajta vonóhorogfejjel 
is megrendelhető.

Keresztrudak
A könnyen felszerelhető, 
zárható keresztrudak stabil 
alapot biztosítanak  
a szállításhoz, például  
a kerékpártartókhoz vagy  
a tető- és síboxokhoz.

Gumiszőnyegek
A gumiszőnyegek megvédik 
autója eredeti padlóborítását. 
Ellenállnak a kosznak, a sárnak 
és a víznek, s a könnyű tisztítás 
érdekében könnyen el  
is távolíthatók.

Tároló középen
A középkonzolban található 
tárolórekeszekben minden 
fontos dolgot a keze 
ügyében tarthat.

Üléshuzatok
Az üléshuzatokat kifejezetten arra 
terveztük, hogy megőrizzék autója 
üléseinek újszerű állapotát. 
A kényelmes és strapabíró 
huzatok nemcsak megóvják 
az eredeti textil kárpitozást, 
hanem az oldalsó légzsákok 
megfelelő működését 
is biztosítják.

A Toyota tartozékaival saját elképzelései 
szerint alakíthatja ki a PROACE CITY belső 
terét. Emellett számos, az üzleti igényeknek 
megfelelő biztonsági és vagyonvédelmi 
megoldás is rendelkezésére áll.

TARTOZÉKOK
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Biztonsági ajtózárak
A kiegészítő ajtózárak 
hatásosan javítják 
a haszongépjárművek 
vagyonvédelmét, ami 
különösen akkor fontos, 
ha Ön értékes árut szállít. 
A biztonsági zárak a jármű 
rakodótéri ajtóira szerelhetők 
fel. Az ArmaDLock robusztus 
alumínium retesze Hasp 
zárrendszerrel működik. 
A szabadalmaztatott 
hárompontos zárrendszerrel 
működő Mul-T-Lock 
belesimul a karosszériába.

Oldalfal- és padlóburkolatok

1. Fa

2. Festett fa 3. Kiváló minőségű műanyag

Biztonsági rács
Az acélból készült rács egy  
plusz védelmi vonalat jelent  
a tolvajok ellen. Kifejezetten  
ehhez a modellhez terveztük,  
így tökéletesen illeszkedik  
az ablakok belső oldalához.
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1. 15" acél keréktárcsák 
Active Panel Van modellváltozat 
alapfelszereltsége*.

2. 16" acél keréktárcsák
Active Panel Van 
modellváltozatok 
alapfelszereltsége**.

3. 16" acél keréktárcsák 
dísztárcsával (5 tripla küllős)
Comfort Smart Cargo 
Panel Van modellváltozat 
alapfelszereltsége.

Sötétszürke szövet ülésborítás

KÁRPITOK, KERÉKTÁRCSÁK ÉS KAROSSZÉRIASZÍNEK

* Rövid tengelytávú modell: 1.5 D-4D  
100 LE és 1.2 Turbo 110 LE motorok 
esetén. 
** Rövid tengelytávú modell: 1.5 D-4D 
130 LE és 1.2 Turbo 130 LE motorok 
esetén / Hosszú tengelytávú modell: 
minden motor esetén.
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EWP Hófehér EVL Sólyomszürke*

EXY Éjfekete*KCA Ezüst metál*

* Metálfényezés.
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PRC4001_20PRC4001_20

3,3
0,4

PRC4002_20PRC4002_20

3,9
0,4

PANEL VAN
RAKTÉR TÉRFOGAT, 2/3 ÜLÉSSEL m3 
(Smart Cargo + 0,4m3)

2/3 ÜLÉS ELÖL OLDALRA NYÍLÓ AJTÓ JOBB OLDALI TOLÓAJTÓ JOBB ÉS BAL OLDALI TOLÓAJTÓ

RÖVID TENGELYTÁV

HOSSZÚ TENGELYTÁV

MODELLVÁLASZTÉK
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PRO4011_20

PRC4001_20 PRC4001_20

PRO4012_20

PRC4002_20 PRC4002_20

PANEL VAN
RAKTÉR TÉRFOGAT, 2/3 ÜLÉSSEL m3 
(Smart Cargo + 0,4m3)

2/3 ÜLÉS ELÖL OLDALRA NYÍLÓ AJTÓ JOBB OLDALI TOLÓAJTÓ JOBB ÉS BAL OLDALI TOLÓAJTÓ

RÖVID TENGELYTÁV

HOSSZÚ TENGELYTÁV
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MŰSZAKI ADATOK – RÖVID TENGELYTÁVÚ

Motor

1.5D 100 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

1.5D 130 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

1.2T 110 LE
6 M/T Start&Stop
benzin

Hengerek száma 4 henger, soros 4 henger, soros 3 henger, soros
Szelepvezérlés 16-szelepes 16-szelepes 12-szelepes

Üzemanyagellátó rendszer Közös nyomócsöves, 
közvetlen befecskendezés

Közös nyomócsöves, 
közvetlen befecskendezés Közvetlen befecskendezés 

Lökettérfogat [cm3] 1499 1498 1199
Furat × löket [mm × mm] 75,0 × 84,8 75,0 × 84,8 75,0 × 90,5
Sűrítési arány 16,4:1 16,4:1 10,5:1
Legnagyobb teljesítmény  
[LE (kW) /percenkénti ford.sz.] 102 (75)/3500 130 (96)/3750 110 (81)/5500

Legnagyobb nyomaték  
[Nm/percenkénti ford.sz.] 250/1750 300/1750 205/1750

Üzemanyag-fogyasztás (megfelelő direktivák alapján)

Kombinált [l/100 km] 5,4-6,1 5,5-6,0 6,9-7,7
Javasolt üzemanyag gázolaj gázolaj benzin
Üzemanyagtartály térfogata [l] 53 53 53
AdBlue tartály térfogata [l] 17 17 –

CO₂-kibocsátás
Kombinált [g/km] 140-160 144-158 155-174
Emissziós besorolás EURO 6.3 EURO 6.3 EURO 6.3

Teljesítmény
Végsebesség [km/óra] 172 185 174
0–100 km/óra [másodperc] 11,5 9,8 11,0
Fordulókör sugara – gumik [m] 10,8 10,8 10,8

Felfüggesztés

Elöl MacPherson típusú 
rugóstag

MacPherson típusú 
rugóstag

MacPherson típusú 
rugóstag

Hátul csatolt hosszlengőkaros csatolt hosszlengőkaros csatolt hosszlengőkaros

Fékek
Elöl hűtött tárcsa hűtött tárcsa hűtött tárcsa
Hátul tárcsa tárcsa tárcsa
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MŰSZAKI ADATOK – HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ

Motor

1.5D 100 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

1.5D 130 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

Hengerek száma 4 henger, soros 4 henger, soros
Szelepvezérlés 16-szelepes 16-szelepes

Üzemanyagellátó rendszer Közös nyomócsöves, közvetlen 
befecskendezés

Közös nyomócsöves, közvetlen 
befecskendezés

Lökettérfogat [cm3] 1499 1499
Furat × löket [mm × mm] 75,0 × 84,8 75,0 × 84,8
Sűrítési arány 16,4:1 16,4:1
Legnagyobb teljesítmény  
[LE (kW) /percenkénti ford.sz.] 102 (75)/3500 130 (96)/3750

Legnagyobb nyomaték  
[Nm/percenkénti ford.sz.] 250/1750 300/1750

Üzemanyag-fogyasztás (megfelelő direktivák alapján)

Kombinált [l/100 km] 5,4-6,1 5,5-6,0
Javasolt üzemanyag gázolaj gázolaj
Üzemanyagtartály térfogata [l] 53 53
AdBlue tartály térfogata [l] 17 17

CO₂-kibocsátás
Kombinált [g/km] 140-160 144-158
Emissziós besorolás EURO 6.3 EURO 6.3

Teljesítmény
Végsebesség [km/óra] 172 185
0–100 km/óra [másodperc] 11,5 9,8
Fordulókör sugara – gumik [m] 11,4 11,4

Felfüggesztés
Elöl MacPherson típusú rugóstag MacPherson típusú rugóstag
Hátul csatolt hosszlengőkaros csatolt hosszlengőkaros

Fékek
Elöl hűtött tárcsa hűtött tárcsa
Hátul tárcsa tárcsa
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Külső méretek [mm]

1.5D 100 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

1.5D 130 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

1.2T 110 LE
6 M/T Start&Stop
benzin

Teljes hossz 4403 4403 4403

Magasság 1796–1860 1796–1860 1796–1860

Szélesség (külső tükör nélkül) 1848 1848 1848

Szélesség (külső tükörrel) 2107 2107 2107

Túlnyúlás elöl 892 892 892

Túlnyúlás hátul 726 726 726

Tengelytáv 2785 2785 2785

Nyomtáv elöl 1548 1548 1548

Nyomtáv hátul 1568 1568 1568

Rakodási felület méretei [mm]
Hátsó raktér ajtó maximum szélessége 1241 1241 1241

Hátsó raktér ajtó magassága 1196 1196 1196

Hátsó raktérajtó küszöbmagasság  
(minimum) 547 547 547

Hátsó raktérajtó küszöbmagasság (maximum) 588 588 588

Oldal raktérajtó maximum szélessége 675 675 675

Oldal raktérajtó maximum magassága 641 641 641

Raktér méretei [mm]
Maximális hosszúság (Smart Cargo nélkül) 1817 1817 1817

Maximális hosszúság (Smart Cargo-val) 3090 3090 3090

Maximális hasznos magasság 1240 1240 1240

Maximális hasznos szélesség 1630/1527 1630/1527 1630/1527

Szélesség a kerékívek között 1229 1229 1229

MŰSZAKI ADATOK – RÖVID TENGELYTÁVÚ
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1548 mm

1848 mm

2785 mm

4403 mm

892 mm 1568 mm

1848 mm

726 mm

Raktér térfogata [m3]

1.5D 100 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

1.5D 130 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

1.2T 110 LE
6 M/T Start&Stop
benzin

Raktér térfogata (Smart Cargo nélkül) 3,3 3,3 3,3

Raktér térfogata (Smart Cargo-val) 3,8 3,8 3,8

EUR raklap kapacitás 2 2 2

Tömegek és vontatás [kg]
Saját tömeg* 1320–1340 1362–1368 b.d.

Össztömeg 1980–2365 2020–2390 1940–1960

Hasznos terhelhetőség* 660–1000 658–1002 b.d.

Fékezetlen vontatható tömeg 690–720 710–730 670–690

Fékezett vontatható tömeg 1000–1350 1200–1500 1200

Megengedett legnagyobb össztömeg 3160–3365 3380–3590 3140–3160

* A saját tömeg és a terhelhetőség megadott értékei a felszereltségtől függően változhatnak.
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MŰSZAKI ADATOK – HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ

Külső méretek [mm]

1.5D 100 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

1.5D 130 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

Teljes hossz 4753 4753

Magasság 1796–1860 1796–1860

Szélesség (külső tükör nélkül) 1848 1848

Szélesség (külső tükörrel) 2107 2107

Túlnyúlás elöl 892 892

Túlnyúlás hátul 886 886

Tengelytáv 2975 2975

Nyomtáv elöl 1553 1553

Nyomtáv hátul 1549 1549

Rakodási felület méretei [mm]
Hátsó raktér ajtó maximum szélessége 1241 1241

Hátsó raktér ajtó magassága 1196 1196

Hátsó raktérajtó küszöbmagasság  
(minimum) 560 560

Hátsó raktérajtó küszöbmagasság (maximum) 569 569

Oldal raktérajtó maximum szélessége 675 675

Oldal raktérajtó maximum magassága 641 641

Raktér méretei [mm]
Maximális hosszúság (Smart Cargo nélkül) 2167 2167

Maximális hosszúság (Smart Cargo-val) 3440 3440

Maximális hasznos magasság 1270 1270

Maximális hasznos szélesség 1630/1527 1630/1527

Szélesség a kerékívek között 1229 1229
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1553 mm

1848 mm
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2975 mm

4753 mm

892 mm 1549 mm

1848 mm

886 mm

Raktér térfogata [m3]

1.5D 100 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

1.5D 130 LE
6 M/T Start&Stop
dízel

Raktér térfogata (Smart Cargo nélkül) 3,9 3,9

Raktér térfogata (Smart Cargo-val) 4,4 4,4

EUR raklap kapacitás 2 2

Tömegek és vontatás [kg]
Saját tömeg* 1396 1422–1496

Össztömeg 2285–2360 2230–2400

Hasznos terhelhetőség* 954 799–958

Fékezetlen vontatható tömeg 730–750 740–750

Fékezett vontatható tömeg 1000–1050 1200–1250

Megengedett legnagyobb össztömeg 3215–3380 3430–3600

* A saját tömeg és a terhelhetőség megadott értékei a felszereltségtől függően változhatnak.
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A Toyota jól tudja, hogy az üzlet soha nem egyszerűen egy 
zleti vállalkozás, ezért kínálunk megbízható haszongépjármű 
választékot. Válassza az új, kompakt PROACE CITY-t vagy  
a Proace-t esetleg a legendás Hilux-ot és cége biztos kezekben 
lesz. Toyota Professional márkakereskedőink együttműködnek 
Önnel. Jól képzett szerelőkkel és teljes körű szerviz 
szolgáltatásokkal a Toyota Professional biztosítja a nyugodt 
hátteret mindennapjaihoz.

A PROACE CITY KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ ELŐNYEI:
• Kedvező maradványérték
• Kategóriájában élen járó CO₂-kibocsátása
• Kimagasló üzemanyag-takarékosság

A TOYOTA PROFESSIONAL AJÁNLATAI:
• Széles körű megoldások minden üzleti igény kielégítésére
• Minőség mindenek felett
• Globális hírnév a minőségben és megbízhatóságban
• Személyre szabott ajánlat és szolgáltatás
• Hosszútávú üzleti kapcsolat
• Elkötelezettség a technológia és a környezetvédelmi 

innovációk területén

Üdvözöljük a Toyota BusinessPlus programban, mely elkötelezett partnere  
a sikerének és igyekszik megfelelni az elvárásainak. Gazdag örökségünk  
és a haszongépjárművek gyártásában hosszú időn át gyűjtött tapasztalatunk  
a garancia arra, hogy az új PROACE CITY hatékony társa lesz az üzletben.  
Hogy megtalálja a megfelelő Toyota haszongépjárművet, 
márkakereskedéseinkben nagy szakértelemmel bíró munkatársaink olyan 
személyre szóló szolgáltatással állnak a rendelkezésére, amely tökéletes 
megelégedésére szolgál.

TOYOTA PROFESSIONAL. 
AZ ÖN ÜZLETI PARTNERE.
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TELJES NYUGALOM A TOYOTÁ-VAL

* Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél! 
** Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.

MINŐSÉGI SZERVÍZ 
A PROACE CITY teljes átvizsgálása – vezetési 
stilustól és egyéb körülményektől függően 
– kétévente vagy 30 000 kilométerenként 
egyszer esedékes (amelyik hamarabb 
következik be),de legkésőbb kétévente vagy 
40 000 kilométerenként motortól függően.

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK 
Minden Toyota modell tervezése és gyártása során 
ügyelünk arra, hogy karbantartása minél kevesebb 
költséggel járjon.

EREDETI ALKATRÉSZEK 
A Toyota minőség biztosításához csak eredeti 
alkatrészeket használnak az Ön járművéhez.

ÁTFOGÓ GARANCIA 
A garancia az első forgalombahelyezéstől 
számított 3 évre vagy 100 000 km-re érvényes, 
amelynél mindig a korábban bekövetkező 
a meghatározó. A garancia minden olyan 
meghibásodásra vonatkozik, amely normál 
üzemeltetési feltételek mellett következik  
be és visszavezethető valamely alkatrész gyártási 
hibájára vagy szerelési hiányosságra. Amennyiben  
az autó garanciális hiba következtében 
működésképtelenné válik, a garancia  
a legközelebbi Toyota szervizig történő szállítás 
költségeit is fedezi. Felületi korrózió és bármely 
fényezett fém karosszériaelemen fellépő fényezési 
problémák esetén, amennyiben ezek anyaghibára, 
gyártási hiányosságra vezethetők vissza, a Toyota 
3 év garanciát vállal, függetlenül a megtett 

kilométerek számától. Az átrozsdásodási garancia 
a karosszéria 6 éven belüli trozsdásodására 
(amikor a karosszéria belülről kifelé átlyukad) 
vonatkozik a megtett kilométerek számától 
függetlenül,amennyiben ez anyaghibára vagy 
gyártási hiányosságokra vezethető vissza*.

TOVÁBBI BIZTONSÁG 
A Toyota védelmi rendszere ellenáll  
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces 
feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas szintű 
vagyonvédelmet nyújt. 

TOYOTA EUROCARE 
A nyugodt vezetéshez, nem kevesebb, mint 
40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare 
asszisztenciaszolgáltatást három éven át**. 
Amennyiben problémája támadna gépkocsijával, 
a Toyota Eurocare számos különböző módon 
biztosítja, hogy Önnek ne kelljen idő előtt 
befejeznie utazását.

TARTOZÉKOK 
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal  
és figyelemmel tervezzük és gyártjuk, amellyel  
a Toyota gépkocsika. Tőkéletesen illenek az autóhoz, 
és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé vagy 
praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot 
a legszigorúbb tesztnek vetettük alá, teljes 
mértékben bizonyos lehet megbizhatóságuk  
és tartósságuk felől. Minden eredeti Toyota
tartozékra 3 év/100 000 km garanciát§ kinálunk,  
ha az autóval együtt lett vásárolva*.
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Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, 
és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések 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.

S-KATALOG-PROACE-CITY-2021-HU (04.2022)

Szkennelje be ezt  
a QR kódot és ismerje meg 
a PROACE CITY Van-t.

EZ NEM CSAK EGYSZERŰEN EGY KISFURGON.
EZ EGY PROACE CITY A TOYOTA PROFESSIONAL-TŐL.

www.toyota.hu


