
2+1 4.6 куб.м/1,100 кг

2+1 5.3 куб.м/1,100 кг

2+1 6.1 куб.м/1,200 кг

Ниво на опременост Proace Van
l l Звучна сигнализација за заборавени светла

l Звучна сигнализација за забравен контактен клуч 

l l 3 изводи за 12V  - еден на таблата, еден во оставата и еден во товарниот простор

l Осветлена остава за предмети со поклопец

l Воздушно перниче за возач l Монохроматски екран на инструменталната табла

Ново Седиште за 2 патници до возачот со простор за складирање под седиштето l Простор за складирање на предмети над предното стакло

l Воздушни перничиња за патниците l Тапацир во сива боја во комбинација од текстил и винил

l Автоматиски дневни светла (DRL) l Место за шише во џебовите на вратите

l l Алки за прицврстување на товарот во товарниот простор

l Дигитален часовник

l Серво управувач l Централно заклучување со далечинско управување

l Систем за помош при тргнување по нагорнина (НАС) Ново Два клуча со преклопување и далечинско 

l Регулирање на управувачот по височина и длабочина l Бришачи со прскалки и променлив интервал на бришење

Ново Аудио систем со 4 звучници и контроли на управувачот l Посебен товарен простор, одделен од патничкиот простор со метален ѕид

l l Десна лизгачка врата на товарниот простор без прозорци

l Браници, рачки на вратите и ретровизори во црна боја

l Електрични и греени странични ретровизори l Две задни врати за товарниот простор без прозорци, со отварање на 180
0

l Bluetooth поврзување и USB приклучок на аудиосистемот l Гуми со димензија 215/65 R16С со челични бандажи

l Регулирање на воланот по височина и длабочина l Стандардна резервна гума, монтирана под подот на товарниот дел

l Клима уред l Црни куќишта на надворешни ретровизори

l Халогени фарови со регулирање на височината l Одделно отклучување/заклучување на вратите за товарење

l Потпирач за рака на возачкото седиште

l Регулација на потпирачи за глава на сите места

Обем на резервоарот литри

Забрзување (0 - 100 kм / ч)

Максимален вртежен момент

Емисии CO2 (комбинирано) WLTP

Потрошувачка (комбинирано) WLTP

см3Работна зафатнина на моторот

Максимална брзина

Максимална моќност

Металик 

к.с. при врт./мин

не

PROACE VAN

Волумен на 

товарниот простор

ДИЗЕЛ

Модификации

Места 

за 

седење

Цена во 

ДЕНАРИ со 

ДДВ

1.5 D / 120 к.с. 

6 МТ

1.5 D / 102 к.с. 

6 МТ

2.0 D / 144 к.с. 

6 МТ

Информати

вна цена во 

ЕВРА со 

ДДВ

1,673,380

Информативна 

цена во ЕВРА 

со ДДВ

Цена во 

ДЕНАРИ 

со ДДВ

Информати

вна цена во 

ЕВРА со 

ДДВ

Антиблокирачки  спирачки систем со Електронска распределба на 

силата на сопирање (ABS+EBD)

Технички карактеристики

Система за контрола на стабилноста на возилото во свиоци (VSC)

Темпомат + Ограничувач на брзината (Cruise Control + Speed Limiter)

Compact L0H1 (кратка база)

Цена во 

ДЕНАРИ со 

ДДВ

Пиротехнички заштитни ремени со автоматско зајакнување на 

оптеретувањето и регулирање по височина

Мануелно регулирање на седиштето на возачот по должина, висина и 

лумбална поддршка
Ново

Важност од: 04.08.2022

Доплата за боја, различна од Бела (EWP)

да

600 ЕУР ( 37.200,00 ДЕН)

Nm при врт./мин

Трансмисија

Еколошка норма

km/h

секунди

мануелна

Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880/ e-mail: info@toyota.com.mk

л / 100 км

стандард

2.0 D/144 к.с.

370/2000-2500

160

● TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава 

120/3500

1.5 D/120 к.с.

13.4

173

300/1750

6-брзини

144/3750

1499 1997

19.6

6.6

г / км

1.5 D/102 к.с.

1499

102/3500

270/1600-2250

.

Достапни Бои Сребрена (KCA), Темно Сива (EVL), Црна (KTV)Бела (EWP)

6.6

ГАРАНЦИЈА:  TOYOTA RELAX- 10 години гаранција!

 Гаранција на заштита од корозија: 6 години.

1,716,780

26,990 €

27,690 €Medium L1H1 (средна база)

Long L2H1 (долга база) 2,026,780 32,690 €

1,797,380 28,990 €

Euro 6.3

170

11.0

7.4

194

69

172

145

Прикажаниот модел е илустративен




