PROACE ELECTRIC

GOTOWY, BY SPROSTAĆ
KAŻDEMU WYZWANIU
Od wielofunkcyjnego samochodu bagażowego do furgonu brygadowego.
Toyota PROACE oferuje rozwiązania, które sprawdzą się w każdej sytuacji
i sprostają każdemu zadaniu. Nowy model PROACE Electric da Ci jeszcze
więcej – wolność, jaką gwarantuje zerowa emisja spalin, a także wydajność
i niezawodność, z których słynie Toyota.
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PROACE ELECTRIC – TWÓJ
NOWY POJAZD ELEKTRYCZNY
PROACE Electric łączy w sobie funkcjonalność
i wszechstronność modeli PROACE z rewelacyjnymi
osiągami całkowicie elektrycznego, bezemisyjnego
układu napędowego.

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO
ZAINWESTOWAĆ W NAPĘD ELEKTRYCZNY
NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
PROACE Electric zapewni Twojej firmie
korzyści finansowe dzięki znacznym
oszczędnościom paliwa i niskim
kosztom utrzymania.

Niezależnie od tego, czy przemierzasz
ruchliwe miejskie trasy, czy wybierasz się
poza miasto, PROACE Electric zachwyci Cię
niezrównaną wydajnością i ciszą. Mocny silnik,
który można sparować z jednym z dwóch
dostępnych akumulatorów, zapewni doskonałe
przyspieszenie, długi zasięg na jednym
tankowaniu, a przede wszystkim swobodę
wynikającą z zerowej emisji spalin.

ZEROWE EMISJE
Cichy układ napędowy PROACE Electric
da Ci swobodę poruszania się po mieście,
nie emitując żadnych zanieczyszczeń.
ZASIĘG DO 330 KM**
Dzięki imponującemu zasięgowi PROACE
Electric zawsze będziesz miał pewność,
że dotrzesz tam, gdzie planowałeś.

Z nową Toyotą PROACE Electric będziesz mógł
wykonać każde zadanie. Pojazd ten z łatwością
dostosujesz do własnych potrzeb, mając
do wyboru różne rodzaje nadwozia, 3 opcje
długości*, imponującą ładowność i możliwość
holowania. Wewnątrz pojazdu znajdziesz
wiele funkcji dedykowanych dla pojazdów
elektrycznych, które pomagają kontrolować
pojemność akumulatora i zużycie paliwa.

DUŻA ŁADOWNOŚĆ
PROACE Electric doskonale się sprawdzi
podczas przewożenia ładunków – jego
ładowność wynosi do 1000 kg (opcjonalnie
do 1200 kg), a zdolność holowania do 1000 kg.

50

75

DWA RODZAJE BATERII
Do wyboru masz dwa akumulatory:
o pojemności 50 kWh, który zapewnia zasięg
do 230 km*, i 75 kWh o zasięgu do 330 km**.

* W wersji Compact akumulator o pojemności 75 kWh nie jest dostępny.
**
Zasięg po wybraniu akumulatora o pojemności 75 kWh, na podstawie
obliczeń WLTP.
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PROACE ELECTRIC
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ZELEKTRYFIKUJ SWOJE
MIEJSCE PRACY
PROACE Electric sprawia, że prowadzenie
działalności w mieście staje się łatwiejsze.
Wydajny bezemisyjny układ napędowy
pozwala zmniejszyć koszty eksploatacji
i ślad węglowy Twojej firmy.
Mocny i wydajny silnik błyskawicznie
dostarcza maksymalny moment obrotowy,
zapewniając ciche i płynne przyspieszenie.
Szybko i sprawnie wykonasz każde
swoje zadanie niezależnie od tego, który
akumulator wybierzesz.
Elektroniczny hamulec postojowy ułatwi
jazdę po mieście i zapewni większą
swobodę ruchów dzięki dodatkowej
przestrzeni na nogi.

TRZY TRYBY JAZDY
PROACE Electric został wyposażony w trzy
tryby jazdy, które pozwalają zoptymalizować
działanie układu napędowego w zależności
od potrzeb. Tryb Power zapewnia szybsze
przyspieszenie, Normal sprawdza się podczas
codziennego użytkowania, a Eco pozwala
zwiększyć zasięg jazdy.
ZASIĘG JAZDY DLA TWOJEJ FIRMY
PROACE Electric może zostać wyposażony
w akumulator o pojemności 50 kWh lub
75 kWh. Zasięg jazdy na jednym tankowaniu
wyniesie odpowiednio do 230 km i do 330 km.
Jest to doskonałe rozwiązanie dla Twojej
firmy, niezależnie od tego, czy pokonujesz
krótkie trasy w mieście, czy długie dystanse
na autostradzie.
Pojemność 50 kW = zasięg do 230 km
Pojemność 75 kW = zasięg do 330 km
Szacunkowe odległości zostały obliczone
na podstawie Google Maps. Zasięg może
być uzależniony od długości nadwozia
i wyposażenia samochodu.
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NAPĘD

PRZYKŁAD PRZEJAZDU DZIENNEGO

DO 230 KM
WYJAZD
Florysta
wyrusza
z domu
do swojej
kwiaciarni

ODBIÓR
Odbiera
zapasy na
cały dzień

DOSTAWA
Realizuje
dostawę do
pierwszego
klienta

DOSTAWA
Realizuje
dziesiątą
i ostatnią
dostawę

DOSTAWA
Zwraca
niedostarczone
kwiaty
do sklepu

POWRÓT
Wraca
do domu
i wykonuje
doładowanie
z zasilacza
naściennego

PRZYKŁAD PRZEJAZDU DZIENNEGO

DO 330 KM
WYJAZD
Zespół pracowników
budowlanych
wyrusza z magazynu
i pokonuje 40 km

ODBIÓR
Pracownicy
odbierają
pierwszą partię
materiałów

ODBIÓR
Odbierają
kolejne partie
z lokalizacji
na drugim
końcu miasta

PRACA
Wykonują
prace
na placu
budowy

PRACA
Przeprowadzają
inspekcje
obiektów

DOSTAWA
Przejeżdżają
60 km, wracając
do magazynu
poza miastem

POWRÓT
Przyjeżdżają
do magazynu
i wykonują
doładowanie
z zasilacza
naściennego
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ŁATWIEJSZE
ŁADOWANIE
PROACE Electric utrzyma Cię w ruchu,
gdy będziesz tego najbardziej potrzebował.
Z pełnym ładowaniem w zaledwie 30 minut
i zasięgiem do 330 km Twoja praca stanie
się łatwiejsza.
Niezależnie od tego, czy będziesz ładował
swój samochód z gniazdka w domu,
poprzez skrzynkę naścienną, czy gdzieś
na stacji, PROACE Electric zapewni Ci
niezbędną moc. Dzięki akumulatorom
o pojemności 50 kWh i 75 kWh zasięg
Twojego samochodu wystarczy
na najbardziej pracowite dni. Będziesz
mógł na bieżąco śledzić stan naładowania
baterii w Twoim samochodzie. Wystarczy,
że podłączysz go do ładowania i spojrzysz
na wskaźnik pod pokrywą ładowarki.
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Standby
Timed charge
Charging
Error

STATUS ŁADOWANIA
Wskaźnik stanu akumulatora jest umieszczony
pod pokrywą ładowarki i umożliwia szybkie
sprawdzenia stanu naładowania.

AKUMULATOR
Energia elektryczna z akumulatora zasila silnik,
który wprawia w ruch koła. Dzięki wyłączaniu
samochodu podczas postoju i odzyskiwaniu
energii podczas hamowania jej straty są
minimalizowane. Gdy akumulator się rozładuje,
można go naładować za pomocą gniazda
naściennego lub specjalnego urządzenia.
KOMBIMETR I EKRAN TFT
Kombimetr pokazuje takie informacje,
jak zużycie energii elektrycznej, pojemność
akumulatora, wskazówki systemu EV.
Ekran TFT wyświetla m.in. programy
ładowania, stan ładowania, pozostały zasięg
i informacje o podróży.

ŁADOWANIE

ŁADOWANIE AKUMULATORA 50 kWh

28 h

DOMOWE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE
Po podłączeniu do domowego gniazdka,
podobnie jak w przypadku telefonu
komórkowego, akumulator o pojemności
50 kWh zostanie w pełni naładowany
w ciągu 15–28 h*.

4,75 h

ZASILACZ NAŚCIENNY
Po podłączeniu do szybkiego,
niezawodnego, dedykowanego dla
zastosowań domowych i biurowych
gniazdka naściennego, akumulator
50 kWh zostanie w pełni naładowany
w ciągu 4,75 h*.

0,5 h

SZYBKIE ŁADOWANIE
Po podłączeniu do szybkiej ładowarki,
dostępnej publicznie, akumulator
50 kWh zostaje w pełni naładowany
w ciągu 0,5 h*.

ŁADOWANIE AKUMULATORA 75 kWh

42 h

DOMOWE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE
Po podłączeniu do domowego gniazdka,
podobnie jak w przypadku telefonu
komórkowego, akumulator o pojemności
75 kWh zostanie w pełni naładowany
w ciągu 22–42 h*.

7h

ZASILACZ NAŚCIENNY
Po podłączeniu do szybkiego,
niezawodnego, dedykowanego dla
zastosowań domowych i biurowych
gniazdka naściennego, akumulator
75 kWh zostanie w pełni naładowany
w ciągu 7 h*.

0,75 h

SZYBKIE ŁADOWANIE
Po podłączeniu do szybkiej ładowarki,
dostępnej publicznie, akumulator
75 kWh zostanie w pełni naładowany
w ciągu 0,75 h*.

* Czas ładowania zależy od wielu warunków.
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POŁĄCZ SIĘ I WSZYSTKO
KONTROLUJ NA BIEŻĄCO
PROACE Electric oferuje szereg unikalnych
funkcji EV oraz zaawansowane usługi łączności,
które zapewniają kontrolę nad pojazdem
i ułatwiają codzienne podróżowanie.
Ważne informacje na temat jazdy – od zużycia
energii elektrycznej po pojemność akumulatora
– wyświetlane są na centralnym kombimetrze
i ekranie TFT. Lokalizator stacji ładowania
oraz system sprawdzania zasięgu Autonomy
to kolejne niezwykle pomocne funkcje, które
są dostępne za pośrednictwem 8" ekranu
dotykowego i systemu nawigacji.

PROGRAMY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
I WSTĘPNEGO PODGRZEWANIA
Bądź pewien, że Twój furgon jest gotowy
do pracy. Ustaw preferowany czas ładowania
i ogrzewanie w kabinie.

LOKALIZATOR STACJI ŁADOWANIA
Wyświetlaj wszystkie dostępne stacje
ładowania za pomocą ekranu dotykowego,
dodawaj punkty POl i otrzymuj informacje
o lokalizacji pobliskich stacji, gdy bateria jest
na wyczerpaniu.

KONTROLA ZASIĘGU
Funkcja ta wyświetla zasięg jazdy w oparciu
o aktualny poziom naładowania akumulatora,
a także pokazuje okoliczne stacje ładowania.

WSKAŹNIK ZUŻYCIA BATERII
Dopracuj swój styl jazdy dzięki wizualnemu
wskaźnikowi zużycia i odzyskiwania energii
z akumulatora podczas podróży.
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ŁĄCZNOŚĆ
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DUŻY WYBÓR
POMYSŁOWYCH ROZWIĄZAŃ
Różne kombinacje nadwozia i rozmiarów
oraz szereg konfiguracji drzwi sprawiają,
że PROACE Electric zapewnia rozwiązania
optymalnie dostosowane do Twoich potrzeb.
Niezależnie od tego, czy właśnie założyłeś
swoją firmę, czy prowadzisz ją od lat,
PROACE Electric może stać się dokładnie
takim vanem, jakiego potrzebujesz.
Do wyboru masz: 2 rodzaje nadwozia,
3 opcje długości, 4 lub 5 drzwi, w tym kilka
konfiguracji drzwi tylnych*, dzięki czemu
masz pewność, że znajdziesz idealne
rozwiązanie do każdego rodzaju działalności.

2 RODZAJE NADWOZIA

3 OPCJE DŁUGOŚCI

FURGON

COMPACT
4609 mm

FURGON BRYGADOWY

MEDIUM
4959 mm

LONG
5309 mm

* Więcej informacji na temat dostępności poszczególnych wersji znajdziesz na stronach 32–33.
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RODZAJE NADWOZIA

PROACE Electric Compact jest doskonałym narzędziem do
wykonywania trudnych zadań. Model ten oferuje największą
w swojej klasie przestrzeń bagażową, zapewniając Ci jeszcze
większą ładowność i pojemność auta.
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PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA
DOPASOWANA
DO RÓŻNYCH POTRZEB
Imponująca pojemność, łatwy dostęp
i 3 rozmiary nadwozia – wszechstronny
PROACE Electric to pojazd idealny
do przewożenia wszelkich ładunków.

6,6 m3*

PRO4005_16
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5,8 m3*

PROACE Electric Medium
Długość przedziału bagażowego: 3674 mm**
Wysokość przedziału bagażowego: 1397 mm
Szerokość przedziału bagażowego: 1628 mm

PRO4004_16

PROACE Electric w wersjach Comfort i Furgon
Brygadowy Comfort jest wyposażony w system
Smart Cargo (niedostępny po wybraniu pakietu
siedzeń COMFORT 2 miejsca), który pozwala
na otworzenie przegrody i zwiększenie przestrzeni
bagażowej. Niski próg otworu załadunkowego
oraz szeroko otwierane drzwi przesuwane
ułatwiają dostęp, zaś najlepszy w tej klasie
promień skrętu sprawia, że Twój samochód
dotrze tam, gdzie zaplanowałeś.

PRO4003_16

PROACE Electric Compact to doskonałe
rozwiązanie, jeśli wystarczy Ci kompaktowa
przestrzeń bagażowa. Jego niewielkie nadwozie
o długości 4,6 m wyznacza zupełnie nowe
standardy w swojej klasie pod względem
ładowności. Jeśli szukasz rozwiązania
do przewożenia większych ładunków,
rozważ modele PROACE Electric Medium
lub Long, których długość nadwozia wynosi
odpowiednio 4,9 m i 5,3 m.

5,1 m3*

PROACE Electric Compact
Długość przedziału bagażowego: 3324 mm**
Wysokość przedziału bagażowego: 1397 mm
Szerokość przedziału bagażowego: 1628 mm

PROACE Electric Long
Długość przedziału bagażowego: 4026 mm**
Wysokość przedziału bagażowego: 1397 mm
Szerokość przedziału bagażowego: 1628 mm

POJEMNOŚĆ ŁADUNKOWA

PROACE Electric Long z oblachowaną kabiną
Pojemność przestrzeni bagażowej: 6,6 m3*

* Maksymalna pojemność przestrzeni bagażowej z systemem Smart Cargo.
** Maksymalna długość przedziału bagażowego z systemem Smart Cargo.
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PRACUJ Z POMYSŁEM,
DBAJ O SWOJĄ WYGODĘ
Wygodne wnętrze, przemyślane rozwiązania
oraz funkcjonalna przestrzeń bagażowa sprawiają,
że nowy PROACE Electric jest wprost stworzony
do pracy.
Płynna i cicha jazda, świetne właściwości manewrowe,
wygodne fotele – to wszystko pomoże Ci czerpać
przyjemność z pokonywania długich dystansów
za kółkiem. Imponująca konfiguracja przednich
foteli Twojego PROACE Electric zapewni komfortową
podróż nawet wtedy, gdy z przodu siedzą trzy osoby.
Innowacyjny system Smart Cargo, na który składają
się: otwierana przegroda przestrzeni ładunkowej,
unoszone siedzisko prawego fotela pasażera,
schowek pod środkowym fotelem pasażera, mobilne
biuro – opuszczany prawy podłokietnik ze stolikiem,
sprawi, że Twój pojazd zyska na funkcjonalności.
System multimedialny Toyota PRO-Touch z kolorowym
ekranem dotykowym 7" z obsługą Apple CarPlay*
i Android Auto™ oraz modułem nawigacji uprzyjemni
każdą jazdę.

SMART CARGO
System Smart Cargo posiada otwieraną
przegrodę z unoszonym przednim
siedzeniem pasażera, co zwiększa długość
przestrzeni ładunkowej o 1162 mm,
a objętość o dodatkowe 0,5 m3.

SCHOWEK POD FOTELEM
W Toyocie PROACE Electric jest dużo
przydatnych schowków włącznie z bardzo
pojemną przestrzenią pod siedziskiem
ławy pasażerskiej w 1. rzędzie.

MOBILNE BIURO
Mobilne biuro to ruchomy stolik
przymocowany do oparcia fotela
z uchwytem do bezpiecznego
przytrzymywania takich przedmiotów,
jak dokumenty czy laptop.

USŁUGI ŁĄCZNOŚCI
System multimedialny Toyota PRO-Touch
z kolorowym ekranem dotykowym 7"
z obsługą Apple CarPlay* i Android Auto™
oraz modułem nawigacji ułatwi dotarcie
do celu.
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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KOMFORT
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BEZPIECZEŃSTWO W PRACY
Wybierając rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa, zadbasz o ochronę siebie
i swoich pasażerów.
Jeśli w ramach swojej pracy codziennie
poruszasz się po drogach, chcesz mieć
pewność, że jesteś bezpieczny. Pomoże
Ci w tym opcjonalny Pakiet Safety, w skład
którego wchodzą m.in. zaawansowane
systemy Toyota Safety Sense.
O bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
zadbają również system monitorowania
martwego pola w lusterkach (BSD),
czujniki parkowania i kamera cofania
z widokiem 180°.
Toyotę PROACE Electric wyposażono
również w poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera (zaprojektowane do ochrony
2 pasażerów).
Wszystko to sprawia, że Twoja Toyota
PROACE Electric staje się bezpieczną
przestrzenią na intensywną pracę.
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TOYOTA SAFETY SENSE
 Aktywny tempomat (ACC)
 Automatyczne światła drogowe (AHB)
 System ostrzegania przed kolizją (FCW)
 System przywracania uwagi kierowcy
(DAA)
 Układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA)
 Układ rozpoznawania znaków drogowych
z funkcją inteligentnego dostosowywania
prędkości (RSA)

BEZPIECZEŃSTWO
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MECHANIZM NAPĘDOWY, KTÓREGO
POTRZEBUJE TWOJA FIRMA
Nowa Toyota PROACE Electric zapewnia
wyjątkową wydajność i świetne właściwości
jezdne. Pojazd jest wyposażony w bezemisyjny
elektryczne układy napędowe. Do wyboru
są baterie o pojemności 50 kWh lub 75 kWh.
Dzięki zasięgowi jazdy do 330 km i ładowności
do 1200 kg z łatwościąwykonasz każdą pracę,
którą zaplanowałeś.
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PROACE ELECTRIC

Silnik elektryczny
50 KWH 136 KM A/T

Pojemność akumulatora: 50 kWh
Średni zasięg: 196–211 km
Czas ładowania: 0,5 h
A/T = automatyczna skrzynia biegów.

PROACE ELECTRIC

Silnik elektryczny
75 KWH 136 KM A/T

Pojemność akumulatora: 75 kWh
Średni zasięg: 285–303 km
Czas ładowania: 0,75 h

SILNIKI
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PROACE ELECTRIC
LIFE

FURGON LIFE
W WERSJI MEDIUM

3 miejsca

Dostępne rozmiary
Furgon: Compact, Medium, Long

5,8 m3*

* Maksymalna pojemność przestrzeni bagażowej z systemem Smart Cargo.
PRO4004_16

PRO4003_16
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6,6 m3*

PRO4005_16

5,1 m3*

WERSJE WYPOSAŻENIA

Główne elementy

— Klimatyzacja manualna
w przedniej części pojazdu
— Systemy ABS, VSC i BA
— Światła do jazdy dziennej
— Tempomat i ogranicznik prędkości
— Układ wspomagający
pokonywanie podjazdów (HAC)
— Drzwi przesuwane po stronie
prawej, nieprzeszklone,
sterowane manualnie
— Centralny zamek
— Elektryczny hamulec ręczny
— Ładowarka pokładowa OBC
7 kW jednofazowa
— Kabel do ładowania akumulatora
(gniazdo L) Typ 2
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PROACE ELECTRIC
COMFORT

FURGON COMFORT Z KABINĄ PRZESZKLONĄ
W WERSJI MEDIUM

FURGON COMFORT
W WERSJI MEDIUM

2 lub 3 miejsca

Dostępne rozmiary
Furgon: Compact, Medium, Long
Furgon z kabiną przeszkloną: Compact, Medium, Long

5,8 m3*

* Maksymalna pojemność przestrzeni bagażowej z systemem Smart Cargo.
PRO4004_16

PRO4003_16
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6,6 m3*

PRO4005_16

5,1 m3*

WERSJE WYPOSAŻENIA

Główne elementy
(dodatkowe względem wersji Life)

— Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
w przedniej części pojazdu
— System multimedialny Toyota PRO-Touch
z kolorowym ekranem dotykowym 7"
z obsługą Apple CarPlay* i Android Auto™
oraz modułem nawigacji
— System Smart Cargo
— Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
(montowane w zderzaku)
— Kamera cofania z widokiem 180°
— Podgrzewane przednie fotele
(regulacja w 3 zakresach)
— Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
— Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)
— Ładowarka pokładowa OBC 11 kW trójfazowa
— Kabel do ładowania akumulatora
za pomocą urządzenia naściennego
Wall Box 22 kW trójfazowy

Wybrane wyposażenie opcjonalne

— Pakiet Design: 17" felgi aluminiowe z oponami 215/60
R17C Agilis, przednie światła ksenonowe oraz przednie
światła do jazdy dziennej typu LED, multifunkcyjna
skórzana kierownica
— Pakiet Safety: układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA), układ rozpoznawania
znaków drogowych z funkcją inteligentnego
dostosowywania prędkości (RSA), akustyczna
i atermiczna szyba przednia, automatyczne światła
drogowe (AHB), system przywracania uwagi kierowcy
(DAA), aktywny tempomat (ACC), system ostrzegania
przed kolizją (FCW)

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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PROACE ELECTRIC

FURGON BRYGADOWY COMFORT

FURGON BRYGADOWY COMFORT Z KABINĄ PRZESZKLONĄ
W WERSJI MEDIUM

FURGON BRYGADOWY COMFORT
W WERSJI MEDIUM

2 lub 3 miejsca

Dostępne rozmiary
Furgon: Medium, Long
Furgon z kabiną przeszkloną: Medium, Long

5,8 m3*

6,6 m3*

* Maksymalna pojemność przestrzeni bagażowej z systemem Smart Cargo.
PRO4005_16

PRO4004_16
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WERSJE WYPOSAŻENIA

Główne elementy
(dodatkowe względem wersji Life)

— Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
w przedniej części pojazdu
— System multimedialny Toyota PRO-Touch
z kolorowym ekranem dotykowym 7"
z obsługą Apple CarPlay* i Android Auto™
oraz modułem nawigacji
— System Smart Cargo
— Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
(montowane w zderzaku)
— Kamera cofania z widokiem 180°
— Podgrzewane przednie fotele
(regulacja w 3 zakresach)
— Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
— Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)
— Ładowarka pokładowa OBC 11 kW trójfazowa
— Kabel do ładowania akumulatora
za pomocą urządzenia naściennego
Wall Box 22 kW trójfazowy
— Pakiet siedzeń Furgon brygadowy 6 miejsc

Wybrane wyposażenie opcjonalne

— Pakiet Design: 17” felgi aluminiowe z oponami 215/60
R17C Agilis, przednie światła ksenonowe oraz przednie
światła do jazdy dziennej typu LED, multifunkcyjna
skórzana kierownica
— Pakiet Safety: układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA), układ rozpoznawania
znaków drogowych z funkcją inteligentnego
dostosowywania prędkości (RSA), akustyczna
i atermiczna szyba przednia, automatyczne światła
drogowe (AHB), system przywracania uwagi kierowcy
(DAA), aktywny tempomat (ACC), system ostrzegania
przed kolizją (FCW)
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Niezależnie od tego, czym się zajmujesz i jaką wersją Toyoty PROACE
Electric jeździsz, oryginalne wyposażenie dodatkowe zwiększy praktyczność
Twojego pojazdu. Twoje życie stanie się łatwiejsze, a praca wydajniejsza
i bardziej satysfakcjonująca.

ALUMINIOWA PLATFORMA
BAGAŻOWA
Mocna i lekka konstrukcja
aluminiowa ze zintegrowanym
przejściem na dachu i rolką
drabinową o pełnej szerokości.

BAGAŻNIK DACHOWY
Łatwy w montażu bagażnik dachowy
z 2 lub 3 belkami stanowi podstawę
do przewożenia większych przedmiotów,
takich jak boks bagażowy czy rowery.

DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB
Wyposażenie dodatkowe, na które się składają
opcjonalne elementy ochronne, izolacyjne oraz
zabezpieczające, pozwala dostosować Toyotę PROACE
Electric do potrzeb Twojej firmy.

HAK HOLOWNICZY STAŁY
Hak holowniczy pozwoli w pełni wykorzystać
możliwości Twojej Toyoty PROACE Electric.
Dostępny jest również zdejmowany hak holowniczy,
który można odpiąć, gdy nie jest potrzebny.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Najwygodniejszym sposobem ładowania
Toyoty PROACE Electric w Twoim domu jest
zastosowanie urządzenia Toyota Wall Box.
Te produkty są idealnie dopasowane
do pojazdów Toyota i umożliwiają bezpieczne
i szybkie ładowanie Twojego samochodu
z silnikiem lektrycznym (w wersji Comfort kabel do
ładowania urządzeniem Toyota Wall Box jest dostępny
w standardzie).

ZASILACZ NAŚCIENNY TOYOTA
Toyota Entry Wall Box jest najmniejszym
zasilaczem naściennym w swojej klasie,
który idealnie nadaje się do zastosowań
domowych i nie tylko. Zasilacz posiada
zintegrowany kabel do ładowania
oraz złącze typu 2, co zapewnia
bezproblemowe użytkowanie. Dzięki
kompaktowym wymiarom jest to idealne
rozwiązanie do wydajnego ładowania
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PODŁĄCZANY ZASILACZ NAŚCIENNY
Connected Ready Wall Box to
inteligentne rozwiązanie do
ładowania dla zastosowań domowych
i półpublicznych. Wyposażone
w LAN, WiFi i opcjonalnie LTE, jej
półprzezroczysta pokrywa wyświetla
podświetlane kolorowe piktogramy
wskazujące status ładowania.

ALUMINIOWA LISTWA PROGOWA
Chroni progi drzwiowe przed zużyciem
i przypomina pasażerom, że podróżują
PROACE Electric.

OBUDOWA KLUCZYKA
Zadbaj o swój kluczyk do PROACE
Electric, wybierając specjalną obudowę.

TORBA DO PRZECHOWYWANIA KABLA
Pozwala utrzymać kabel do ładowania
w dobrym stanie i zapobiega jego
plątaniu się.

KABEL DO ŁADOWANIA
Użyj go do ładowania Twojej Toyoty
PROACE Electric, gdy jesteś w trasie.
Przewód może mieć długość 5 m,
7,5 m lub 10 m.

Aby poznać pełną ofertę wyposażenia dodatkowego, skontaktuj się z Dilerem Toyoty.
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KOLORY, FELGI I TAPICERKI

EWP Solid White

EVL Dark Grey

KCA Silver Aluminium

KTV Deep Black

lakier podstawowy

lakier metalizowany

Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.
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lakier metalizowany

lakier metalizowany

KOLORY, FELGI I TAPICERKI

16" felgi stalowe
z oponami 215/65 R16C

16" felgi stalowe
z oponami 215/65 R16C

17" felgi aluminiowe
z oponami 215/60 R17C Agilis

Standard w wersji Life

Standard w wersjach Comfort
i Furgon Brygadowy Comfort

Standard w wersjach Comfort
i Furgon Brygadowy Comfort
z Pakietem Design

Tapicerka materiałowa łączona
z winylową w kolorze szarym

Tapicerka materiałowa
w kolorze szarym

Standard w wersjach Life i Comfort

Standard w wersji Furgon Brygadowy Comfort
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ZNAJDŹ SWOJEGO PROACE
FURGON
COMPACT

MEDIUM

LONG

WERSJA
PRO4021_16

PRO4023_16

PRO4025_16

PRO4022_16

PRO4024_16

PRO4026_16

TYLNA KLAPA
UNOSZONA

TYLNE DRZWI OTWIERANE NA BOKI

2/3 MIEJSCA

PRO4005_16

PRO4003_16

PRO4004_16

5/6 MIEJSC

–

–

–

8/9 MIEJSC

–

–

–

ŁADOWNOŚĆ WERSJI 2/3 MIEJSCA m3
(ze Smart Cargo + 0,5m3)

4,6
(5,1)

6,1
(6,6)

5,3
(5,8)
PRO4005_16

PRO4004_16

PRO4003_16

ŁADOWNOŚĆ WERSJI 5/6 MIEJSC m3

–

–

–

ŁADOWNOŚĆ WERSJI 8/9 MIEJSC m3

–

–

–
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DOSTĘPNOŚĆ

FURGON Z KABINĄ PRZESZKLONĄ
MEDIUM

FURGON BRYGADOWY

LONG

MEDIUM

PRO4029_16

PRO4031_16

LONG

PRO4033_16

–
PRO4030_16

PRO4034_16

PRO4032_16

PRO4035_16

–

–

PRO4044_16

PRO4043_16

–

–

–

–

PRO4011_16

6,1
(6,6)

PRO4045_16

5,3
(5,8)

–

–

–

–

PRO4044_16

–

–

–

3,2

4,0

PRO4045_16

PRO4043_16

–

PRO4011_16

–

–
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DANE TECHNICZNE
Silnik elektryczny

Silnik elektryczny

DANE TECHNICZNE

50 kWh
136 KM A/T

75 kWh
136 KM A/T

Średni zasięg [km]

196–211

285–303

Zasięg w mieście [km]

280–304

377–398

Zużycie energii elektrycznej [Wh/km]

250–264

266–279

Rodzaj silnika elektrycznego

synchroniczny z magnesem trwałym/ 4 pary

synchroniczny z magnesem trwałym/ 4 pary

Maksymalna moc [kW]

100

100

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

260

260

Maksymalne napięcie (V)

300

450

Napięcie nominalne akumulatora [V)

394

394

Pojemność baterii (Ah)

120

180

Czas ładowania akumulatora [h]

0,5

0,75

Pojemność akumulatora [Wh]

50

75

Waga akumulatora [kg]

383

534

Pojemność ogniw [Ah]

60

60

Napięcie nominalne ognim [V]

3.65

3.65

Rodzaj ogniw

Li-ion

Li-ion

Ogniwa połączone równolegle

2

3

Liczba modułów (po 12 ogniw każdy)

18

27

Całkowita liczba ogniw w akumulatorze

216

324

Maksymalna prędkość [km/h]

130

130

0–100 km/h [s]

12,1

13,3

SILNIK ELEKTRYCZNY

OSIĄGI
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DANE TECHNICZNE

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny

MASA HOLOWANEJ PRZYCZEPY

50 kWh
136 KM A/T

75 kWh
136 KM A/T

Przyczepa z hamulcami [kg]

1000

1000

Przyczepa bez hamulców [kg]

750

750

Przód

quasi – MacPherson

quasi – MacPherson

Tył

z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie

z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie

Przód

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

Tył

tarczowe pełne

tarczowe pełne

ZAWIESZENIE

HAMULCE

A/T = automatyczna skrzynia biegów, M/T = manualna skrzynia biegów.
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DANE TECHNICZNE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE

COMPACT

MEDIUM

LONG

Długość całkowita [mm]

4609

4959

5309

Wysokość całkowita ze standardową
ładownością (furgon/furgon brygadowy) [mm]

1905

1895/1910

–/–

Wysokość całkowita ze zwiększoną
ładownością (furgon/furgon brygadowy) [mm]

1940

1930/1940

1935/1940

1920

1920

1920

Szerokość całkowita
(lusterka boczne rozłożone) [mm]

2204

2204

2204

Zwis nadwozia przód/tył [mm]

881/803

881/803

881/1153

Rozstaw kół przednich/tylnych [mm]

1630/1618

1630/1618

1630/1618

1220

1220

1220

Maksymalna długość użytkowa podłogi
bez systemu Smart Cargo [mm]

2162

2512

2862

Dodatkowa długość użytkowa podłogi
z systemem Smart Cargo [mm]

1162

1162

1162

Maksymalna pojemność użytkowa
bez systemu Smart Cargo [m³]

4,6

5,3

6,1

Maksymalna pojemność użytkowa
z systemem Smart Cargo [m³]

5,1

5,8

6,6

Szerokość całkowita
(bez lusterek bocznych) [mm]

WYMIARY OTWORU ZAŁADUNKOWEGO
Wysokość tylnego otworu załadunkowego
[mm]

WYMIARY WEWNĘTRZNE

POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA

36

DANE TECHNICZNE

Long
Medium

Smart Cargo 1162 mm

Compact

2512 mm
2162 mm

1895–1940 mm

Smart Cargo 1162 mm

2862 mm

1220 mm

Smart Cargo 1162 mm

881 mm
1630 mm

803 mm
Compact

4609 mm

1920 mm
2204 mm

1618 mm
803 mm

Medium

1920 mm

4959 mm
1153 mm

Long

5309 mm
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE

Life

Tempomat i ogranicznik prędkości







Aktywny tempomat (ACC)

–





Automatyczne światła drogowe (AHB)

–





Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa







Manualna blokada otwarcia drzwi od środka (ochrona dla dzieci)

–

–



Poduszka powietrzna kierowcy







Poduszka powietrzna pasażera (zaprojektowana do ochrony 2 pasażerów)







Światła do jazdy dziennej







Przednie lampy halogenowe



–

–

Przednie światła ksenonowe oraz przednie światła do jazdy dziennej typu LED

–





Przednie lampy przeciwmgielne

–





Spryskiwacze reflektorów

–





System ostrzegania przed kolizją (FCW)

–





System przywracania uwagi kierowcy (DAA)

–





Systemy ABS, VSC i BA







Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)







Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

–





Układ rozpoznawania znaków drogowych
z funkcją inteligentnego dostosowywania prędkości (RSA)

–





Wycieraczki przedniej szyby







Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)

–





Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)

–





System monitorowania ciśnienia w kołach (TPWS)







Kamera cofania z widokiem 180°

–





 Standard
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Element wyposażenia dostępny w pakiecie



Opcja

−

Niedostępne

Comfort

Furgon Brygadowy Comfort

WYPOSAŻENIE

WYGLĄD

Life

Plastikowe wykończenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej







Panele boczne w 2. rzędzie, plastikowe, po prawej i lewej stronie

–

–



Schowki w drzwiach przednich







Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare)







Otwarty schowek w centralnej części deski rozdzielczej (mieszczący format A4)







Schowek w górnej części deski rozdzielczej







Zamykany, niepodświetlany schowek po stronie pasażera



–

–

Zamykany, podświetlany schowek po stronie pasażera

–





Boczne listwy zewnętrzne, plastikowe, nielakierowane



–

–

Boczne listwy zewnętrzne, plastikowe, lakierowane

–





Zderzak przedni i tylny w kolorze czarnym (nielakierowany)



–

–

Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia

Comfort

Furgon Brygadowy Comfort

–





Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane)



–

–

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

–





Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane)



–

–

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

–





Koło zapasowe pełnowymiarowe







16" felgi stalowe z oponami 215/65 R16C







17" felgi aluminiowe z oponami 215/60 R17C Agilis

–





Pełne kołpaki plastikowe

–





KOŁA I OPONY
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WYPOSAŻENIE
KOMFORT

Life

Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej



Gniazdo 12 V w schowku







Gniazdo 12 V w tylnej części pojazdu w słupku C po stronie lewej

–





Dwa kluczyki ze zdalnym sterowaniem







Centralny zamek







Elektryczny hamulec ręczny







Wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz pomiędzy zegarami







Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego







Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu



–

–

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa w przedniej części pojazdu

–





Lusterko wsteczne w kabinie








Comfort


Furgon Brygadowy Comfort


Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne



–

Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne

–





Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne
z czujnikiem martwego pola BSD

–





Elektrycznie regulowane szyby z funkcją automatycznego domykania
w przedniej części pojazdu







Wielofunkcyjna skórzana kierownica

–





Multifunkcyjna skórzana kierownica

–





Czujniki parkowania z tyłu (montowane w zderzaku)

–





Czujniki parkowania z przodu i z tyłu (montowane w zderzaku)

–





Akustyczna szyba przednia (pochłaniająca hałas)

–





Akustyczna i atermiczna szyba przednia

–





 Standard
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Element wyposażenia dostępny w pakiecie



Opcja

−

Niedostępne

WYPOSAŻENIE

FUNKCJONALNOŚĆ

Life

Podsufitka materiałowa w 2. rzędzie

–

–



Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej







System Smart Cargo (niedostępny po wybraniu pakietu siedzeń
COMFORT 2 miejsca)

–



–

Uchwyty w podłodze do mocowania ładunku (6 uchwytów dla wersji
Compact/Medium, 8 uchwytów dla wersji Long)







Dywaniki gumowe







Comfort

Furgon Brygadowy Comfort

Ładowarka pokładowa OBC 7 kW jednofazowa



–

–

Ładowarka pokładowa OBC 11 kW trójfazowa

–





Kabel do ładowania akumulatora (gniazdo L) Typ 2







Kabel do ładowania akumulatora za pomocą urządzenia naściennego
Wall Box 22 kW trójfazowy







Radioodbiornik fabryczny zdalnie sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki



–

–

System multimedialny Toyota PRO-Touch z kolorowym ekranem dotykowym 7"
z obsługą Apple CarPlay* i Android Auto™ oraz modułem nawigacji

–





AUDIO I MULTIMEDIA

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WYPOSAŻENIE
SIEDZENIA

Life

Comfort

Furgon Brygadowy Comfort

Pakiet siedzeń Comfort 3 miejsca

–



–

Pakiet siedzeń Comfort 2 miejsca

–



–

Pakiet siedzeń Furgon brygadowy 6 miejsc

–

–



Pakiet siedzeń Furgon brygadowy 5 miejsc

–

–



Tapicerka materiałowa łączona z winylową w kolorze szarym





–

Tapicerka materiałowa w kolorze szarym

–

–



Fotel kierowcy z podłokietnikiem



–

–

Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości
oraz odcinka lędźwiowego

–





Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości
(przy wyborze podwójnych drzwi bocznych dostępna jest
również regulacja odcinka lędźwiowego)

–

–



Kanapa dwumiejscowa po stronie pasażerów







Podgrzewane przednie fotele (regulacja w 3 zakresach)

–





TAPICERKI

 Standard
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Element wyposażenia dostępny w pakiecie



Opcja

−

Niedostępne

WYPOSAŻENIE

DRZWI BOCZNE

Life

Drzwi przesuwane po stronie prawej, nieprzeszklone,
sterowane manualnie





–

Comfort

Furgon Brygadowy Comfort

Drzwi przesuwane po stronie prawej, przeszklone, sterowane manualnie

–

–



Drzwi boczne otwierane manualnie po stronie prawej i lewej
(niedostępne w wersji Compact)

–





Szyby stałe w 2. rzędzie, w 3. rzędzie panele metalowe

–

–



Szyby w 2. rzędzie, akustyczne, przyciemnione fabrycznie
(stopień przepuszczalności światła 30%)

–

–



Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane, otwierane symetrycznie 50/50,
nieprzeszklone, z kątem otwarcia 180°







Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane symetrycznie 50/50,
z kątem otwarcia 180° + ogrzewanie szyb + wycieraczki (zawiera pełną
przegrodę przestrzeni ładunkowej przeszkloną i lusterko wsteczne zwykłe,
niedostępne dla wersji Compact)

–





Tylna klapa unoszona z szybą ogrzewaną oraz wycieraczką
(zawiera pełną przegrodę przestrzeni ładunkowej przeszkloną
i lusterko wsteczne zwykłe)

–





DRZWI TYLNE
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WYPOSAŻENIE
PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

Life

Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej nieprzeszklona:
brak szyby, brak lusterka wstecznego



–

–

Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona
(brak lusterka wstecznego zwykłego, gdy tylne drzwi nie są przeszklone)

–



–

Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona:
wykonana ze stali powlekanej, z widocznym stalowym panelem
i drewnianą podłogą w 2. rzędzie

–

–



Panele boczne ze sklejki w trzecim rzędzie po lewej i prawej stronie
(w przestrzeni ładunkowej)

–

–



Pokrycie nadkoli elastyczną powłoką ochronną polimocznikową
(Compact/Medium/Long)







Pokrycie nadkoli i podłogi elastyczną powłoką ochronną polimocznikową
(Compact/Medium/Long)

//

//

–//

Pokrycie nadkoli, podłogi i ścian bocznych elastyczną powłoką ochronną
polimocznikową (Compact/Medium/Long)

//

//

–//

Wyłożenie podłogi elementami z kompozytu o grubości 5 mm
(tylko dla nadwozia Medium i Long)





–

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm
(antypoślizgowa)







Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm
(antypoślizgowa), panele ścian bocznych polipropylenowe,
panele dolne drzwi tylnych







Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm
(antypoślizgowa), panele ścian bocznych polipropylenowe,
panele dolne i górne drzwi tylnych







 Standard
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Element wyposażenia dostępny w pakiecie



Opcja

−

Niedostępne

Comfort

Furgon Brygadowy Comfort

WYPOSAŻENIE

PRO4003_16

PRO4004_16

Nadwozie Compact

Nadwozie Medium

Pojemność w liczbie europalet: 2

Pojemność w liczbie europalet: 3

PRO4005_16

Nadwozie Long
Pojemność w liczbie europalet: 3
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WYPOSAŻENIE
DOSTĘPNE PAKIETY WYPOSAŻENIA

Life

Pakiet Safety: układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
(LDA), układ rozpoznawania znaków drogowych z funkcją inteligentnego
dostosowywania prędkości (RSA), akustyczna i atermiczna szyba przednia,
automatyczne światła drogowe (AHB), system przywracania uwagi kierowcy
(DAA), aktywny tempomat (ACC), system ostrzegania przed kolizją (FCW)

–





Pakiet Design: 17" felgi aluminiowe z oponami 215/60 R17C Agilis, przednie
światła ksenonowe oraz przednie światła do jazdy dziennej
typu LED, multifunkcyjna skórzana kierownica

–





Drzwi boczne otwierane manualnie po stronie prawej i lewej
(niedostępne w wersji Compact)

–





Drzwi boczne otwierane manualnie po stronie prawej ze stałą szybą
(po stronie lewej panel)

–



–

Pakiet Glass Van: szyby boczne w 2. i 3. rzędzie (niedostępne dla wersji
Compact), tylna klapa unoszona z szybą ogrzewaną oraz wycieraczką
(zawiera pełną przegrodę przestrzeni ładunkowej przeszkloną i lusterko
wsteczne zwykłe)

–



–

Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane symetrycznie 50/50,
z kątem otwarcia 180° + ogrzewanie szyb + wycieraczki (zawiera pełną
przegrodę przestrzeni ładunkowej przeszkloną i lusterko wsteczne zwykłe,
niedostępne dla wersji Compact)

–



–

Tylna klapa unoszona z szybą ogrzewaną oraz wycieraczką
(zawiera pełną przegrodę przestrzeni ładunkowej przeszkloną
i lusterko wsteczne zwykłe)

–



–

Przegroda stała blaszana z dodatkową izolacją typu „NORDIC” – pakiet
lokalny (dodatkowa izolacja termiczna, dodatkowa izolacja dźwiękowa,
tekstylne pokrycie od strony kokpitu, wieszak na ubrania od strony
przestrzeni załadunkowej), istnieje możliwość zamontowania przegrody
przy systemie Smart Cargo (niedostępna po wybraniu pakietu siedzeń
COMFORT 2 miejsca)





–

Czujniki parkowania z tyłu (montowane w zderzaku)

–





Pakiet siedzeń COMFORT 2 miejsc

–



–

Pakiet siedzeń Furgon brygadowy 5 miejsc

–

–



Comfort

Furgon Brygadowy Comfort

OPCJE DOSTĘPNE DLA WERSJI WYPOSAŻENIA

 Standard
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Element wyposażenia dostępny w pakiecie



Opcja

−

Niedostępne

WYPOSAŻENIE

OPCJE DOSTĘPNE DLA WERSJI WYPOSAŻENIA

Life

Pokrycie nadkoli elastyczną powłoką ochronną polimocznikową
(Compact/Medium/Long)







Pokrycie nadkoli i podłogi elastyczną powłoką ochronną polimocznikową
(Compact/Medium/Long)

//

//

–//

Pokrycie nadkoli, podłogi i ścian bocznych elastyczną powłoką ochronną
polimocznikową (Compact/Medium/Long)

//

//

–//

Wyłożenie podłogi elementami z kompozytu o grubości 5 mm
(tylko dla nadwozia Medium i Long)





–

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm
(antypoślizgowa)







Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm
(antypoślizgowa), panele ścian bocznych polipropylenowe,
panele dolne drzwi tylnych







Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9 mm
(antypoślizgowa), panele ścian bocznych polipropylenowe,
panele dolne i górne drzwi tylnych







Comfort

Furgon Brygadowy Comfort
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ZABUDOWA OCHRONNA
Dla PROACE w wersji furgon najpopularniejszym rodzajem zabudowy jest ta chroniąca przestrzeń ładunkową przed uszkodzeniami spowodowanymi
przesuwającym się ładunkiem lub innymi przedmiotami.
Zabudowa zapewnia najwyższą ochronę zarówno dla przewożonych towarów, jak i samego nadwozia pojazdu. W części ładunkowej pojazdu podłoga
jest wyłożona wysokiej jakości sklejką o grubości 9 mm w kolorze szarym, która pełni rolę wykładziny. Z kolei boki są chronione przez panele wykonane
z polipropylenu (płyty komorowe) o grubości 5 mm. Całość nie ogranicza ładowności pojazdu, natomiast doskonale wypełnia przestrzeń ładunkową.
Pakiet może być dodatkowo wzbogacony o ochronę nadkoli warstwą ochronną TOFF-ART.

48

ZABUDOWA OCHRONNA

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki
9 mm (antypoślizgowa)

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą
ze sklejki 9 mm (antypoślizgowa), panele ścian bocznych
polipropylenowe, panele dolne drzwi tylnych

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą
ze sklejki 9 mm (antypoślizgowa), panele ścian bocznych
polipropylenowe, panele dolne i górne drzwi tylnych

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki
9 mm (antypoślizgowa) oraz pokrycie nadkoli elastyczną
powłoką ochronną polimocznikową

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą
ze sklejki 9 mm (antypoślizgowa), panele ścian bocznych
polipropylenowe, panele dolne drzwi tylnych oraz pokrycie
nadkoli elastyczną powłoką ochronną polimocznikową

Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki
9 mm (antypoślizgowa), panele ścian bocznych polipropylenowe,
panele dolne i górne drzwi tylnych oraz pokrycie nadkoli
elastyczną powłoką ochronną polimocznikową
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ZABUDOWA SERWISOWA
— Zabudowa serwisowa STOREVAN stworzona dla modelu PROACE jest bardzo lekka, a jednocześnie bardzo wytrzymała – dzięki systemowi mocowań,
który wykorzystuje opatentowane, innowacyjne belki aluminiowe.
— Lepsza odporność na korozję uzyskana została dzięki użyciu stali galwanizowanej, a mniejsza waga zabudowy zwiększa ładowność pojazdu.
— Każdy rodzaj zabudowy można dostosować do konkretnych oczekiwań i profilu działalności.
— Podłogi i panele ścienne wzmacniają nadwozie samochodu, chroniąc przez zużyciem i uszkodzeniami spowodowanymi przewożonym towarem.
— Podłoga wykonana ze sklejki w samochodach dostawczych pełni również rolę wykładziny oraz stanowi wytrzymałą bazę do mocowania różnego rodzaju
wyposażenia. Rolę ochronną dla ścian bocznych pełnią okładziny z polipropylenowych płyt komorowych o grubości 5 mm.

50

ZABUDOWA SERWISOWA

DRAWER
Szafki z pojemnymi szufladami.

STORAGE TOP
Aluminiowe przegrody.

FRAME BLOCK
System mocowania walizek.

MULTI STORAGE
Wytrzymałe, stalowe półki do przewozu różnych materiałów.

CASE PLUS
Idealne przechowywanie najdrobniejszych elementów.

ROLL PLUS
Regał z żaluzją.

WORK EASY
Składany stół warsztatowy na imadło.

PRACTIBOX
Ścianka narzędziowa z szafkami szufladowymi z tworzywa sztucznego.
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TOYOTA PROFESSIONAL.
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE
W Toyocie wiemy, że własny biznes to nigdy
nie jest tylko zwykła praca. To styl życia,
to pasja i sposób komunikowania się ze
światem. Właśnie dlatego stworzyliśmy
gamę pojazdów użytkowych, którym można
zaufać. Wybierz nowego elektrycznego
PROACE Electric, kompaktowego
PROACE CITY lub PROACE CITY Verso,
wszechstronnego PROACE lub PROACE
Verso, legendarnego Hiluxa i oddaj firmę
w bezpieczne ręce. Toyota Professional
zapewni Ci wsparcie i zagwarantuje
zupełny spokój.
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ODBIÓR SAMOCHODU DO
SERWISU I ZWROT KLIENTOWI

SERWIS EKSPRESOWY

Jeżeli Twoja Toyota wymaga naprawy,
odbierzemy ją i zwrócimy, żebyś nie
musiał przerywać swojej pracy. Po prostu.

Czas to pieniądz, dlatego też
gwarantujemy wykonanie planowych
usług serwisowych i obsługi
technicznej w 60 minut.

SZYBKIE USŁUGI

ASSISTANCE NA DRODZE

Niektóre rzeczy po prostu nie mogą
czekać, dlatego stworzyliśmy szybki
serwis na potrzeby pilnych napraw.
Naprawdę nie da się szybciej.

Dobrze wiedzieć, że nigdy nie jesteś
sam: nasza pomoc drogowa obejmuje
warsztaty mobilne i naprawy pojazdów,
abyś mógł jak najszybciej powrócić
do pracy.

CAŁKOWITY SPOKÓJ
UMYSŁU Z TOYOTĄ

WYDŁUŻONE GODZINY OTWARCIA
Zajmiemy się Twoim samochodem
wtedy, kiedy nie potrzebujesz go
w swojej firmie, dostosowując godziny
pracy do Twoich potrzeb.

SPOKÓJ UMYSŁU

SERWIS JAKOŚCI TOYOTY

LEPSZE ZABEZPIECZENIA

Twoja Toyota musi przejść pełny przegląd
co najmniej raz na dwa lata lub co 40 000 km
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi).

Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test
firm ubezpieczeniowych.

NISKIE KOSZTY
UTRZYMANIA TOYOTY

TOYOTA EUROCARE

Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane tak,
aby zminimalizować koszty ich utrzymania.

ORYGINALNE CZĘŚCI TOYOTY
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie oryginalne
i zatwierdzone części, dzięki temu możesz mieć
pewność najwyższej jakości Toyoty.

GWARANCJA E-PRO
Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem
w produkcji lub montażu w każdym nowym
PROACE Electric objęte są gwarancją obowiązującą
bez limitu kilometrów lub przez okres do 3 lat1.

Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim
autem. Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni
program pomocy drogowej Toyota Eurocare,
który działa w 44 krajach Europy.

ORYGINALNE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością
o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd.
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego
Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte są
3-letnią gwarancją2.

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Potrzebujesz furgonu, kiedy
zajmujemy się Twoim? Nasza flota
samochodów zastępczych czeka
na Ciebie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź:
www.toyota.pl/service-and-accessories/
¹ W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja obejmuje
także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta powstałego na skutek usterki
fabrycznej. Każde nowe użytkowe auto Toyoty otrzymuje także 6-letnią gwarancję antykorozyjną na perforację nadwozia, która
obejmuje usterki spowodowane korozją wynikającą z użycia wadliwych materiałów lub błędów podczas produkcji.
2 Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.
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KINTO ONE to atrakcyjna forma użytkowania samochodu,
którą można łatwo dopasować do własnego stylu życia
lub rodzaju prowadzonej działalności. Oferuje ona
wszystkie korzyści z posiadania nowego samochodu
bez konieczności jego kupowania. Wystarczy wybrać
czas trwania umowy i przebieg, jaki pasuje właśnie Tobie,
dodać pakiety serwisowe i dodatkowe usługi.
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB WŁAŚCICIELEM FIRMY?
Wybierz LEASING NIŻSZYCH RAT KINTO ONE. Wspólnie
stworzymy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy z niskimi
kosztami użytkowania pojazdu zawartymi w jednej niskiej racie
miesięcznej i trzema wariantami zakończenia umowy.
JESTEŚ KLIENTEM INDYWIDUALNYM?
Sięgnij po LEASING KONSUMENCKI KINTO ONE, który
jest oferowany na warunkach dostępnych dotychczas tylko
dla przedsiębiorców.
ZARZĄDZASZ FLOTĄ POJAZDÓW?
Poznaj zalety produktu WYNAJEM I ZARZĄDZANIE FLOTAMI
KINTO ONE przeznaczonego dla dużych firm i korporacji
poszukujących kompleksowej oferty, atrakcyjnego finansowania
i centralnego zarządzania procesami obsługi.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KINTO ONE?
1. Stała, niska miesięczna rata.
2. Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb.
3. Szeroka gama oszczędnych aut hybrydowych.
4. Kontrola nad wydatkami.
5. Opcjonalne pakiety serwisowe i inne usługi.
6. Dedykowane wsparcie dla Klienta.
Zapytaj o ofertę dla siebie lub swojej firmy.
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Program Partnerski Toyota More
Toyota to więcej niż dobry samochód — to cały świat niepowtarzalnych korzyści!
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości

WIĘCEJ punktów

WIĘCEJ nagród

Toyota More wykracza poza ramy zwykłego programu
punktowego. To świat idealnie dostosowany do Twoich
potrzeb – pełen wygodnych rozwiązań, oryginalnych akcji
specjalnych oraz korzyści niedostępnych nigdzie indziej.

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą łatwością
i niejako „przy okazji”:
• podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty,
• przy każdej transakcji kartą Toyota Bank,
• u partnerów programu.

W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu
swoich punktów. Korzystny rabat na nowy samochód
lub usługi serwisowe to tylko część z wielu innych
możliwości. Szczegóły znajdziesz na stronie
internetowej www.toyotamore.pl:
• rabat przy zakupie nowej Toyoty,
• zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria),
• odnowienie karty kredytowej Toyota Bank.

Zapisz się jeszcze dziś! Jeżeli Toyota jest dla Ciebie
czymś więcej niż tylko kolejnym samochodem, koniecznie przystąp do partnerskiego programu lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy dzień zwłoki to
stracona szansa na punkty i nagrody.

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank,
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając auto
w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty na rabat
na nowy samochód.

Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!

– zadzwoń na infolinię

0801 20 20 20 lub +48 22 574 04 35
– lub zarejestruj się na stronie
www.toyotamore.pl

Stan na 5 lutego 2015 r.
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SPOKÓJ DUCHA W STANDARDZIE
Nowy PROACE Electric dołącza do modeli PROACE,
PROACE CITY i legendarnego Hiluxa, dzięki czemu
Toyota posiada teraz kompletną gamę samochodów
użytkowych, które zasilą Twój biznes i spełnią potrzeby
Twojej branży.

Możesz polegać na naszych wysoko wykwalifikowanych
technikach i na wielu usługach stworzonych z myślą
o klientach komercyjnych.

GAMA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH TOYOTY

PROACE ELECTRIC.
TWOJE NOWE ELEKTRYCZNE NARZĘDZIE.
www.toyota.pl

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen
i specyfikacji pojazdów. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny,
wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji
pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów każdorazowo od momentu zakończenia
procesu homologacji danego modelu pojazdu. Zużycie paliwa i emisja spalin w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na 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.).
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