
PROACE 
CITY VERSO 



Kratka medosna razdalja Dolga medosna razdalja

ZMOGLJIVOST, 
KI NAVDUŠI. 
Naj gre za delo ali zabavo, PROACE CITY 
VERSO navdušuje s svojo zmogljivostjo, 
raznolikostjo in funkcionalnostjo. Na voljo je v 
dveh dolžinah in v obeh je dovolj prostora za 
sedem odraslih potnikov. Številne odlagalne 
površine in predali, ki so premišljeno 
razporejeni po kabini, omogočajo učinkovito 
razporeditev prtljage. Če prostora v kabini 
vendarle zmanjka, novi PROACE CITY VERSO 
zmore vleči do poldruge tone težko prikolico. 

Na fotogra�ji je prikazan model SHUTTLE v različici s kratko medosno razdaljo. 

32



PAMETNA OBLIKA, PREMIŠLJENA ZASNOVA
Prilagodljiva klop
Klop druge vrste je zložljiva 
v razmerju 1/3 : 2/3, kar 
omogoča učinkovito 
optimiziranje prtljažnega 
prostora. Vsi sedeži imajo tudi 
nastavek sistema ISOFIX. 

Trije posamični sedeži 
Druga sedežna vrsta je na voljo 
tudi s tremi posamičnimi sedeži, ki 
so opremljeni z nastavki sistema 
ISOFIX. Sedeži so tudi zložljivi, kar 
omogoča učinkovito optimiziranje 
potniškega prostora. 

PROACE CITY VERSO se ponaša z nizkimi 
emisijami in najnižjo porabo v svojem razredu. 
To je vozilo, ki je ustvarjeno za urbano življenje 
in tudi za avanture in opravke zunaj mesta. 
Navdušeni boste tudi nad nizkimi vzdrževalnimi 
stroški. Zaradi premišljene modularne zasnove 
si lahko notranjost zasnujete po svojih željah in 
potrebah. Povsem zložljivi sedeži druge vrste 
omogočajo več prostora za prtljago. Opremljen 
je s sistemom za namestitev otroških sedežev 
ISOFIX, zato bodo varno potovali tudi 
najmlajši potniki. 

Na seznamu naprednih tehnologij so tudi 
projekcijski zaslon, pametni parkirni asistent 
(IPA) in za dotik občutljivi zaslon z navigacijo 3D. 

Na fotogra�ji je prikazan 
model SHUTTLE v različici s 
kratko medosno razdaljo. 

54



SPREMINJAJTE GA. ZNOVA IN SPET.
Zložljivi sedeži prve in druge 
vrste 
Sopotnikov sedež prve vrste in 
sedeži druge vrste v zloženem 
položaju ustvarjajo povsem 
ravno površino in omogočajo 
prevoz do 3,5 metra dolgih 
predmetov. 

Sedeži z nastavkom ISOFIX
Trije sedeži druge vrste so 
opremljeni z nastavkom za 
namestitev otroških sedežev 
ISOFIX, kar zagotavlja brezskrben 
in varen prevoz otrok. 

PROACE CITY VERSO ponuja vsestransko 
uporabno in prilagodljivo notranjost. Druga 
sedežna vrsta je na voljo s tremi posamičnimi 
sedeži ali kot klop, ki je deljiva v razmerju 1/3 : 
2/3. V obeh primerih so vsi sedeži opremljeni 
z nastavkom za namestitev otroških sedežev 
ISOFIX. Kratka in dolga različica ponujata 
možnost treh vrst sedežev, na katerih se lahko 
pelje sedem odraslih potnikov. Vedno je 
mogoče ustvariti idealno razmerje prostora, 
ki je namenjen potnikom in prtljagi. Sedeži 
druge vrste v zloženem položaju ustvarjajo 
povsem ravno površino, kar omogoča 
optimiziranje prtljažnega prostora. 

Na fotogra�ji je prikazan model 
VIP v različici s kratko medosno 

razdaljo. 

1. Trije posamični sedeži 
Posamezni sedeži so zložljivi v 
več različnih kombinacijah. 
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DOBRODOŠLI V CONI UDOBJA.
Sedite, sprostite se in uživajte v vožnji. 
PROACE CITY VERSO vas bo navdušil ne glede 
na to, ali ste voznik ali potnik. Med voznikovim 
in sopotnikovim sedežem je udobna opora za 
roke, na voljo so številne odlagalne površine 
in predali, vrata prtljažnega prostora so 
opremljena tudi z odpirajočim se steklom, 
ki dodaja precej praktičnosti. Panoramska 
streha notranjost preplavi s svetlobo. Ob vsem 
tem lahko svojo najljubšo glasbo predvajate 
s povezavama Apple CarPlay™ in Android 
Auto™. PROACE CITY VERSO je v vseh pogledih 
zasnovan za vas in vaše potnike.

Na fotogra�ji je prikazan model VIP v različici s kratko medosno razdaljo. 

Letalske odlagalne police 
Nadglavne police ponujajo 
precej odlagalnih površin.  

Panoramska streha 
Panoramska streha potniško 
kabino preplavi s svetlobo. 
Ko se zmrači, lahko uživate v 
ambientalni osvetlitvi. 

Polica v prtljažnem prostoru 
Odpirajoče se steklo 
prtljažnih vrat in polica, ki 
jo je mogoče nastaviti na 
različne višine, omogočata 
lažji dostop do prtljage. 

Odpirajoče se 
steklo prtljažnih vrat
Za preprost dostop do 
prtljažnega prostora je na 
voljo odpirajoče se steklo. 

1. Velika prostornina in 
preprost dostop
Odlagalna površina v 
sprednjih vratih meri 5,9 litra.

2. 6,2-litrski talni predal 
Za hranjenje brez skrbi. 
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TEHNOLOGIJA DELA ZA VAS.

Toyota Connect (Apple 
CarPlay™ in Android Auto™)
Priklopite se in sistem Toyota 
Connect bo na osrednji 
zaslon preslikal dogajanje 
na vašem pametnem 
telefonu. Predvajanje glasbe 
in telefonski klici so zdaj še 
preprostejši. 

Pro Touch
Navigacija 3D in povezljive 
storitve Toyota ponujajo 
aktualne prometne 
informacije, ki jih omogoča 
TomTom Tra�c. Z uporabo teh 
storitev lahko locirate svoje 
vozilo, poiščete bencinsko 
črpalko, prosto parkirno mesto 
in številne zanimivosti na poti.

PROACE CITY VERSO je opremljen s sodobno 
multimedijsko povezljivostjo, ki vključuje tudi 
zvočne ukaze in za dotik občutljiv 8-palčni 
zaslon, s katerim lahko upravljate pametni 
telefon in uživate v povezavi MirrorLink. 
Multimedijski sistem je opremljen tudi s 
povezavama Apple CarPlay™ z asistentko 
Siri assist in Android Auto™ z Googlovim 
asistentom. 

Na voljo so tudi prometne informacije, ki jih 
omogoča TomTom Traffic. To so pripomočki, s 
katerimi PROACE CITY VERSO olajša in olepša 
vaše potovanje.

Na fotogra�ji je prikazan model VIP v različici s kratko medosno razdaljo. 

1. Projekcijski zaslon
Barvni projekcijski zaslon na 
notranjo stran vetrobranskega 
stekla predvaja vse pomembne 
podatke o vožnji.

2. Elektronska ročna zavora  
Elektronska ročna zavora 
je maksimalno zanesljiva in 
preprosta za uporabo. 

3. Brezžično polnjenje 
pametnega telefona
Nimate žice? Ni problema. 
Baterijo pametnega telefona 
lahko napolnite brezžično.
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PROACE CITY VERSO ponuja najboljšo varnostno 
opremo v svojem razredu. Na voljo so trije varnostni 
paketi, ki so ukrojeni po vaših željah in potrebah. 

Že standardni paket vključuje napredni sistem za 
zaznavanje trka, prepoznavanje prometnih znakov, 
sistem za ohranjanje voznega pasu s krmilnim 
asistentom, tempomat z omejevalnikom hitrosti in 
sistem za zaznavanje utrujenosti voznika. PROACE 
CITY VERSO vedno in povsod skrbi za vas.

VARNOST JE STANDARD.

Sistem za 
zaznavanje trka

Prepoznavanje 
prometnih znakov

Zaznavanje 
budnosti voznika

Ohranjanje voznega 
pasu z asistentom 
krmiljenja

Tempomat z 
omejevalnikom hitrosti

Razširjeno 
prepoznavanje 
prometnih znakov

Samodejno prilagajanje 
snopa luči

Prilagodljivi tempomat

Sistem za zaznavanje trka 
s posebnimi kamerami in 
laserjem zaznava druga vozila 
na cesti. Če obstaja nevarnost 
trka, voznika opozori z 
zvočnim in vizualnim signalom 
ter po potrebi aktivira zavore.

Poseben sistem spremlja 
prometne znake ob cesti in 
jih prikaže na zaslonu. Če 
voznik v danem trenutku ne 
vozi po prometnih omejitvah, 
ga sistem opozori z zvočnim 
in vizuelnim opozorilom.

Sistem zaznava položaj 
vozila na cesti in voznikov 
način vožnje. Če zazna 
nenadzorovano gibanje 
in zibanje vozila, vozniku 
predlaga počitek. 

Posebne kamere zaznavanjo 
oznake na cesti. V primeru 
nenadzorovanega premikanja 
proti robu cestišča 
sistem opozori voznika in 
hkrati začne manever za 
pozicioniranje vozila na 
sredino voznega pasu. 

S posebno funkcijo je mogoče 
nastaviti omejevalnik hitrosti. 
Ko se pri pospeševanju 
približujete nastavljeni 
hitrosti, vas sistem opozori z 
utripajočim signalom. 

Sistem zaznava prometne 
znake in jih prikaže na 
zaslonu. To vključuje 
tudi omejitve hitrosti. 
Sistem voznika opozori, 
če pomotoma zavije v 
enosmerno ulico, prezre 
znak stop, preseže omejitev 
hitrosti ...

Sistem za samodejno 
prilagajanje snopa luči je 
zasnovan za optimalno 
vidljivost za vse voznike. 
Posebna kamera zaznava 
nasproti vozeča vozila in 
cestno razsvetljavo. Tem 
razmeram prilagodi delovanje 
luči, tako da vaše vozilo ne 
zaslepi drugih udeležencev 
v prometu.

Prilagodljivi tempomat 
ohranja varnostno razdaljo 
glede na pred vami vozeče 
vozilo. Če se ta začne 
zmanjševati, sistem zmanjša 
hitrost. Ko se razdalja spet 
poveča, sistem pospeši do 
nastavljene hitrosti.

Nadzor zibanja 
prikolice
Sistem za nadzor zibanja 
prikolice TSC vključuje 
stabilizator prikolice, ki 
zmanjšuje njene vibracije in 
zibanje ter upočasni vozilo do 
varne hitrosti. 

Zaznavanje 
mrtvega kota
Radarski senzorji zaznavanjo 
vozila, ki so na vaši levi ali 
desni strani v mrtvem kotu. 
Nanje vas opozarjajo posebne 
lučke, ki začnejo utripati, če 
želite v neprimernem trenutku 
zamenjati vozni pas. 
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Na fotogra�ji je prikazan model SHUTTLE v različici s kratko medosno razdaljo.

Dizel
1,5 l D-4D, 5 R/M
Moč: 75 kW (102 KM)
Poraba goriva:* 4,1-4,2 l/100 km
Emisije CO₂:* 107-110 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 12,7–12,9 sek
Na voljo pri vseh paketih opreme.

Dizel
1,5 l D-4D, 8 S/M 
Moč: 96 kW (130 KM)
Poraba goriva:* 4,1-4,2 l/100 km
Emisije CO₂:* 107-111 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 11,0–11,2 sek
Na voljo pri vseh paketih opreme.

Bencin
1,2 l, bencin, 8 S/M
Moč: 96 kW (130 KM)
Poraba goriva:* 5.2-5,3 l/100 km
Emisije CO₂:* 119-122 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 12,3 sek
Na voljo pri paketih opreme FAMILY, 
VENTURE in VIP.

Dizel
1,5 l D-4D, 6 R/M
Moč: 96 kW (130 KM)
Poraba goriva:* 4,2-4,3 l/100 km
Emisije CO₂:* 111-114 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 10,3–11,2 sek
Na voljo pri vseh paketih opreme.

Bencin
1,2 l, bencin, 6 R/M
Moč: 81 kW (110 KM)
Poraba goriva:* 5,3-5,5 l/100 km
Emisije CO₂:* 122-125 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 11,5–11,8 sek
Na voljo pri vseh paketih opreme.

KATERI JE NAJBOLJŠI ZA VAS?
Zavedamo se, da je izbira zelo pomembna. 
Zato je PROACE CITY VERSO na voljo z 
več bencinskimi in dizelskimi motorji, ki 
ponujajo od 100 do 130 konjskih moči in so 
opremljeni s 5- ali 6-stopenjskim ročnim ali 
8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. 
Poleg tega ponujajo najnižje emisije in porabo 
v svojem razredu ter navdušujejo z nizkimi 
vzdrževalnimi in lastniškimi stroški. V vsakem 
primeru se bo našel PROACE CITY VERSO s 
pravim pogonskim sklopom za vaše potrebe. 

* Kombinirani cikel R/M = Ročni menjalnik S/M = Samodejni menjalnik

Toyota Traction Select 
Toyota Traction Select z asistenco 
speljevanja na naklonu HAC 
zagotavlja samozavest na najbolj 
zahtevnih terenih. Vozilo lahko 
prilagodite podlagi, po kateri 
vozite, in izbirate med načini 
Normal, Snow, Sand in All-Terrain.
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16-palčna jeklena platišča s 
5-krakimi pokrovi

PAKETA OPREME COMBI IN SHUTTLE

COMBI 

Osnovna oprema 
— Paket Toyota Proace Safety
— Sistem nadzora stabilnosti vozila VSC 

(Vehicle stability control) 
— Sistem nadzora zdrsa pogonskih koles 

TRC (Traction Control) 
— Sistem pomoči pri zaviranju v sili BA 

(Brake assistance) 
— Sistem samodejnega klica v sili (eCall)
— Tempomat s prepoznavo omejitev 

hitrosti prek sistema za prepoznavanje 
prometnih znakov (RSA)

— Sistem za pomoč pri speljevanju v 
klanec HAC (Hill Assist Control) 

— Stranska drsna vrata na desni in levi 
strani (samo podaljšana karoserija)

— Zunanji ogledali, električno nastavljivi 
in ogrevani

— Klimatska naprava
— Radio DAB, Bluetooth, USB
— 8,9 cm (3,5-plačni) barvni zaslon med 

merilniki
— Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, 

naklonu in višini

SHUTTLE

Dodatno na opremo Combi
— Stranska drsna vrata na desni in levi strani
— Stranske letvice na vratih v barvi vozila s 

kromiranim vstavkom
— Voznikov sedež s prilagodljivo ledveno 

oporo, nastavljiv po višini in z naslonom 
za roko

— Elektronska otroška ključavnica
— Kromirane kljuke vrat 
— Sprednji in zadnji odbijač v barvi vozila

COMBI, kratka medosna razdalja

Dolga medosna 
razadalja

Dolga medosna 
razadalja

Kratka medosna 
razadalja

Kratka medosna 
razadalja
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17-palčna 5-kraka lita platišča16-palčna 5-kraka lita platišča

PAKETA OPREME FAMILY IN VENTURE

FAMILY, kratka medosna razdalja

VENTURE, dolga medosna razdalja

FAMILY 

Dodatno na opremo Shuttle
— Sistem prepoznavanja prometnih 

znakov (RSA) z razširjenim delovanjem
— Sprednji in zadnji parkirni senzorji
— Sistem samodejnega uravnavanja 

dolžine svetlobnega snopa (AHB)
— Vzvratna kamera s 180-stopinjskim 

prikazom in prikazom s ptičje 
perspektive

— 16-palčna (40,6 cm) lita platišča s 
pnevmatikami dimenzij 205/60 R16 92H

VENTURE

Dodatno na opremo Family
— Ogrevana sprednja sedeža
— Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM)
— Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri 

vzvratnem speljevanju s parkirnega 
prostora (RCTA)

— Sistem nastavitve oprijema koles glede na 
izbrano podlago Toyota Traction Select 

— Smart Entry in Push Start
— Senčnika na stranskih steklih v drugi vrsti

— Meglenki spredaj
— Dodatno zatemnjena zadnja stekla
— 8-palčni (20,3 cm) multimedijski 

barvni zaslon, občutljiv na dotik 
(povezljivost z aplikacijama Android 
Auto™ in Apple CarPlay™)

— Samodejna dvoobmočna klimatska 
naprava

— Usnjen volanski obroč

Dolga medosna 
razadalja

Dolga medosna 
razadalja

Kratka medosna 
razadalja

Kratka medosna 
razadalja
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17-palčna 5-kraka lita platišča

PAKET OPREME VIP

VIP 

Dodatno na opremo Venture
— 43,2cm (17-palčna) lita platišča s 

pnevmatikami 205/55 R17 95V
— Navigacijska naprava
— Prilagodljiv tempomat (ACC)
— Projekcijski zaslon na vetrobranskem 

steklu (HUD)
— Sistem pomoči pri parkiranju z 

upravljanjem
— Brezžični polnilnik prenosnih naprav
— Povezljivost Wi-Fi
— Panoramska streha Toyota SkyviewKratka medosna 

razadalja
Kratka medosna 

razadalja

VIP, kratka medosna razadalja

Prilagodljivi radarski tempomat
(od hitrosti 40 km/h)

— Električno pomičen senčnik 
panoramskega strešnega okna

— Multifunkcijska strešna polica z 
ambientalno osvetlitvijo
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Gumijasta preproga 
za prtljažni prostor
Gumijasta preproga za prtljažni 
prostor se dimenzijsko povsem 
prilega prtljažnemu prostoru. 
Izdelana je iz materiala, ki preprečuje 
premikanje prtljage, hkrati pa varuje 
notranost pred umazanijo. 

Pepelnik
Pepelnik je mogoče namestiti v nosilec 
za plastenko. Zasnovan je tako, da pepel 
ne onesnažuje kabine. Uporaben je tudi 
za shranjevanje drobnih predmetov. 

Horizontalna zaščitna mreža
Horizontalna zaščitna mreža 
je izdelana iz trpežnega 
rahlo raztegljivega najlona 
in preprečuje premikanje 
prtljage po prtljažnem 
prostoru.

Strešni kovček Thule Motion 800
Strešni kovček je kot ustvarjen 
za zimske počitnice. Odpira se 
na obeh straneh, kar omogoča 
preprosto nakladanje prtljage. 

Nosilec za kolo
Lahek nosilec za kolo je mogoče 
namestiti na originalni prečni 
nosilec Toyota. 

Prečni nosilec in torba za shranjevanje
Prečni nosilec je preprost za namestitev in 
je opremljen s ključavnico. To je osnova, 
na katero lahko namestite nosilce za 
kolesa, smuči in snežne deske. Namestiti 
je mogoče tudi posebno torbo, ki je 
izdelana iz robustnega poliestra in PVC-ja. 

Prečni nosilec in nosilec za smuči
Na prečni nosilec je mogoče 
namestiti tudi nosilec za smuči, te 
pa so varno nameščene med dva 
gumijasta pro®la. 

Nosilec za smuči in snežno desko
Praktičen nosilec ponuja dovolj 
prostora za 4 pare smuči ali 2 
snežni deski. 

Preproge
Trpežne preproge sodobnega 
videza varujejo notranjost 
avtomobila. Opremljene so s 
posebnim sistemom za varno 
namestitev, ki preprečuje drsenje 
in premikanje. 

Gumijaste preproge
Izredno odporna zaščita pred 
umazanijo, blatom in vodo. 
Oblikovane so po meri. Na 
voznikovi strani so opremljene s 
posebnim sistemom, ki preprečuje 
drsenje po podlagi.

Originalni dodatki Toyota bodo vašemu vozilu 
PROACE CITY VERSO zagotovili nekaj osebne 
note. Na voljo je kar nekaj opcij, s katerimi boste 
vozilo zaščitili in ga prilagodili svojim potrebam.

DODATKI 

Toyota ProTect
Toyota ProTect je revolucionaren nov 
premaz na osnovi silicija, razvili pa 
so ga Nasini znanstveniki. Omogoča 
visokokakovostno zaščito površin na 
vozilu. Gre za novo tehnologijo, ki 
tvori molekulsko vez z lakom vašega 
avtomobila in tako ustvari izjemno 
odporno zaščito. Z enim nanosom 
zavarujete lak vozila za naslednjih pet let.

ProTect
Toyota

ZAŠČITNI PREMAZZAŠČITNI PREMAZ
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Temno siva tkanina 
Standardno na paketu opreme: 
Combi

Tkanina Toyota Manhattan 
Standardno na paketih opreme: 
Shuttle, Family, Venture

1. 16-palčna jeklena platišča s 5-krakimi pokrovi
Standardno na paketih opreme: Combi in Shuttle

2. 16-palčna 5-kraka lita platišča
Standardno na paketu opreme Family in Venture

3. 17-palčna 5-kraka lita platišča
Standardno na paketu opreme Venture in Vip

EWP Bela Arctic EVL Siva Falcon* EXY Črna Misty

NEU Apnenčasto siva*KCA Siva Cloud* KNP Veličastno modra

TKANINE, PLATIŠČA IN BARVE

* Kovinska barva
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PRC4005 _20 PRC4004_20 PRC4005 _20PRC4004_20

PRC4007 _20 PRC4006_20 PRC4007 _20PRC4006_20

MOTOR
  Dizel  

1,5 l D-4D 100 5 R/M

  Dizel  

1,5 l D-4D 130 6 R/M

  Dizel  

1,5 l D-4D 130 8 S/M

  Bencin  

1,2 l Bencin 110 6 R/M

  Bencin  

1,2 l Bencin 130 8 S/M

Oznaka motorja 5WZ-TV 5WZ-HV 5WZ-HV 2WZ-LV 2WZ-HV

Število valjev 4, v vrsti 4, v vrsti 4, v vrsti 3, v vrsti 3, v vrsti

Sistem vbrizga goriva Neposredni vbrizg s 
tehnologijo skupnega 
voda

Neposredni vbrizg s 
tehnologijo skupnega 
voda

Neposredni vbrizg s 
tehnologijo skupnega 
voda

Neposredno 
vbrizgavanje pod 
visokim tlakom

Neposredno 
vbrizgavanje pod 
visokim tlakom

Prostornina (cm³) 1499 1499 1499 1199 1199

Premer in gib bata (mm x mm) 75 x 84,8 75 x 84,8 75 x 84,8 75 x 90,5 75 x 90,5

Največja moč (KM) 102 130 130 110 130

Največja moč (kW/vrt./min) 75/3500 96/3750 96/3750 81/5500 96/5500

Največji navor (Nm/vrt./min) 250/1750 300/1750 300/1750 205/1750 230/1750

ZMOGLJIVOSTI

Največja hitrost (km/h) 172 184/186 184 174 200

0–100 km/h (s) 12,7/12,9* 10,3/10,5/11,2* 11,0/11,2* 11,5/11,8* 12,3

VZMETENJE

Spredaj MacPhersonova 
vzmetna roka

MacPhersonova 
vzmetna roka

MacPhersonova 
vzmetna roka

MacPhersonova 
vzmetna roka

MacPhersonova 
vzmetna roka

Zadaj Poltoga prema Poltoga prema Poltoga prema Poltoga prema Poltoga prema

ZAVORE

Spredaj Zračno hlajeni koluti Zračno hlajeni koluti Zračno hlajeni koluti Zračno hlajeni koluti Zračno hlajeni koluti

Zadaj Polni koluti Polni koluti Polni koluti Polni koluti Polni koluti

TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST
  Dizel  

1,5 l D-4D 100 5 R/M

  Dizel  

1,5 l D-4D 130 6 R/M

  Dizel  

1,5 l D-4D 130 8 S/M

  Bencin  

1,2 l Bencin 110 6 R/M

  Bencin  

1,2 l Bencin 130 8 S/M

Poraba goriva (skladno z zakonodajo)

Kombinirana vožnja (l/100 km) 4,1-4,2 4,2-4,3 4,1-4,2 5,3-5,5 5,2-5,3

Ogljikov dioksid, CO₂ (skladno z zakonodajo)

Kombinirana vožnja (g/km) 107-110 111-114 107-111 122-125 119-122

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo 2018/1832AM)

Emisijski razred EURO 6 AM EURO 6 AM EURO 6 AM EURO 6 AM EURO 6 AM

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 75,7 85,5/89,7§ 85,5 443,5 587,5

Ogljikovodiki, THC (mg/km) – – – 21,9 24,0

Ogljikovodiki, NMHC (mg/km) – – – 18,8 22,0

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 50,5 33,7/38,5§ 38,5 51,8 35,2

Ogljikovodiki, THC in dušikovi oksidi, 
NOx (mg/km) 72,8 56,3/60,1§ 60,1 – –

Dimni delci (mg/km) 0,57 0,72/0,79§ 0,72 1,42 0,89

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 68,0 68,0/69,0§ 69,0 68,0 67,0

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP 
EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno kon®guracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila 
se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v 
pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.). 
Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

*Z zložljivima sedežema v tretji vrsti § Odvisno od števila sedežev R/M = Ročni menjalnik S/M = Samodejni menjalnik
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2950 209/322*

65

MODEL 5 SEDEŽEV 7 SEDEŽEV 5 SEDEŽEV - PROSTORNINA (L) 7 SEDEŽEV - PROSTORNINA (L) 

KRATKA MEDOSNA RAZADALJA

DOLGA MEDOSNA RAZADALJA

§ Odvisno od števila sedežev R/M = Ročni menjalnik S/M = Samodejni menjalnik
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TEHNIČNI PODATKI
TEŽA & VLEČNA ZMOGLJIVOST

  Dizel  

1,5 l D-4D 100 5 R/M

  Dizel  

1,5 l D-4D 130 6 R/M

  Dizel  

1,5 l D-4D 130 8 S/M

  Bencin  

1,2 l Bencin 110 6 R/M

  Bencin  

1,2 l Bencin 130 8 S/M

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 3350-3395 3400-3620 3400-3405 3170-3200 3250-3290

Masa praznega vozila (kg) 1405-1662 1430-1696 1430-1696 1366-1597 1410-1697

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 1250-1300 1250-1500 1250-1300 1100-1150 1000-1200

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 740-750 750 750 720-750 740-750

ZUNANJE MERE Dolga medosna razadalja - 5 vrat Kratka medosna razadalja - 4 vrata Kratka medosna razadalja - 5 vrat

Dolžina (mm) 4753 4403 4403

Širina (mm) 1848 1848 1848

Višina (mm) 1880 1880 1880

Kolotek spredaj (mm) 1553 1553 1553

Kolotek zadaj (mm) 1567 1567 1567

Previs spredaj (mm) 892 892 892

Previs zadaj (mm) 886 726 726

Medosna razdalja (mm) 2975 2785 2785

NOTRANJE MERE Dolga medosna razadalja - 5 vrat Kratka medosna razadalja - 4 vrata Kratka medosna razadalja - 5 vrat

Dolžina (mm) 3500 3300 3300

Širina (mm) 1465 1465 1465

Višina (mm) 1200 1200 1200

PROSTORNINA Dolga medosna razadalja - 5 vrat Kratka medosna razadalja - 4 vrata Kratka medosna razadalja - 5 vrat

Prostornina prtljažnika (5 postavljenih sedežev, do vrha 
naslonjal sedežev) (l) 806 / 850* 597 597

Prostornina prtljažnika (5 postavljenih sedežev, do strehe) (l) 1538 983 983

Prostornina prtljažnika (2 postavljena sedeža, do vrha naslonjal 
sedežev) (l) 1672 1414 1414

Prostornina prtljažnika (2 postavljena sedeža, do strehe) (l) 2693 2126 2126

* Odvisno od števila sedežev R/M = Ročni menjalnik S/M = Samodejni menjalnik

PROSTORNINA Dolga medosna razadalja - 5 vrat Kratka medosna razadalja - 4 vrata Kratka medosna razadalja - 5 vrat

Dolžina prtljažnega prostora, ob postavljenih zadnjih sedežih 
(mm) 130/135* 100 100

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob postavljenih zadnjih 
sedežih, po metodi VDA (l) 209/1050* 775 775

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE Combi Shuttle Family Venture VIP

16-palčna jeklena platišča s 5-krakimi pokrovi   – – –

16-palčna 5-kraka lita platišča – –  – –

17-palčna 5-kraka lita platišča – – –  

      

1553 mm

1848 mm

18
80

 m
m

2785/2975 mm

4403/4753 mm

892 mm 1567 mm

1848 mm

726/886 mm
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POPOLNA
BREZSKRBNOST 10 LET JAMSTVA

Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da 
upošteva izjemno visoka merila kakovosti, 
trajnosti in zanesljivosti.

Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške 
garancije ponujamo brezplačno vključitev v 
program Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let 
ali 185.000 km). Program Toyota Relax se lahko 
aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in 
spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa 
traja en servisni interval, kakršnega je proizvajalec 
predpisal za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA 
PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila 
v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga 
je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 
185.000 km in traja en servisni interval, kakršen je 
predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega 
jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike 
bezplačno nudimo cestno asistenco, ki bo 
poskrbela za prevoz vozila na Toyotin pooblaščen 
servis, kjer vam bodo poškodovano pnevmatiko 
zakrpali ali pa zamenjali z novo, enakovredno.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln 
servisni pregled, odvisno od sloga in razmer 
vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000 
prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi 
so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 
prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI 
VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, 
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI 
NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem 
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni 
sestavni deli Toyota.

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko 
blokado motorja so odobrile največje evropske 
zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo 
tudi triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na 
voljo v 40 evropskih državah.**

ORIGINALNA 
DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana 
in izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in 
natančnostjo kot Toyotina vozila. Dodatna oprema 
ima triletno garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi 
napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova gospodarska vozila Toyota imajo 6-letno garancijo proti koroziji in na prerjavenje delov karoserije, 
ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

BREZSKRBNOST

Za več informacij obiščite: www.toyota.si
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Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v 
vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do 
sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. © Toyota Adria, d. 
o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.
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