
✓ 2 должини: Кратка и Долга

4.753
✓ 3 каросериски изведби: Panel Van, Glass 

Van/Патничко возило и Crew Cab (во долгата 

верзија)

✓ 3 седишта напред (избор на спецификација освен 

Crew Cab)

✓ PROACE CITY Verso патничко комбе достапно со 

5 или 7 седишта ( кратка и долга верзија)

✓ Целосна покриеност на сегментот: 2 бензиски и 3 

дизелски мотори со моќност од 75 до 130 коњски 

сили, и избор на 5M/T, 6M/T или 8A/T

✓ Најдобра потрошувачка во класата: Од 4.3l/100km 

кај дизелските мотори и од 5.5 l/100km кај 

бензиските мотори

✓ Најдобра CO2 емисија во класата: од 108g/km кај 

дизелските мотори и од 119g/km кај бензиските 

мотори

✓ Високи остаточни вредности статистички гледано 

повисока вредност од конкуренцијата

✓ Најкомплетна понуда за Активна безбедност во сегментот со достапност на 3 пакети :

1. Стандардно кај PROACE CITY Verso: Систем за предупредување на судир, Систем за 

препознавање на сообраќајни знаци, Асистент за задржување на правецот на патната 

лента, Темпомат и Предупредување за замор кај возачот.

2. Пакетот 2 дополнително вклучува: Автоматски долги светла, Предупредување за губење 

контрола при влечење на приколка и надграден Систем за препознавање на сообраќајни 

знаци

3. Пакетот 3 дополнително вклучува: Адаптивен темпомат и систем за следење на мртвата 

точка

✓ Задна Камера која овозможува преглед на просторот за 180 степени, како и помош при 

паркирање кога се вози наназад.

✓ Head-up Display проектира важни информации во видното поле на возачот

✓ Навигација стандардна со Toyota Touch ® 2 со Go

✓ Паметно и пространо складирање: 64л корисен простор низ кабината плус држачи за чаши, 

држач за монети

✓ Електрична Паркинг Сопирачка ослободува простор за нозете за патниците до возачот.

ДОЛЖИНИ2 МОТОРИ5 СЕДИШТА7ДО

Каросериска изведба Мотори

Вршете ја работата Безбедно, Поврзано и Лесно (PROACE CITY VERSO)

ПОВРЗАНО

ЛЕСНО

БЕЗБЕДНО

CO2 емисија и потрошувачка

Најдобра во класата

4.403

TOYOTA 

2.785 2.975



✓ Најдобра должина на товарен простор во 

класата :

3.1m (Кратка)* и 3.4m (Долга)*

✓ Најдобар капацитет за товарење во класата :

3.7m (Кратка)* и 4.3m (Долга)*

✓ Најдобра носивост во класата:

до 1000 kg кај сите верзии

✓ Водечка практичност во класата:

простор за 2 Еуропалети кај сите верзии

✓ Најголем капацитет за влечење во класата:

до 1500 kg кај сите верзии

*само со опцијата Smart Cargo

Smart Cargo со преклопување на совозачкото седиште 

се добиваат дополнителни 0.4 m3 товарен простор, 

зголемувајќи ја должината на товарниот простор за 1.3 m.

Повеќе карго простор 

PROACE CITY Verso: поведете го и семејството со Вас

✓ Најдобра конфигурација на седишта во 

класата:

5 и 7 седишта

✓ Најдобро седење на вториот ред 

седишта во класата:

60:40 деллива клупа или 3 

индивидуални седишта со Isofix

✓ Најдобар комфор во класата:

трет ред лизгачки седишта

✓ Најдобра практичност во класата:

преклопување на седишта (рамна 

површина)

Панорамски кров

Небото е граница

PROACE CITY: најдоброто комбе за Вашиот бизнис

Вашата најдобра понуда 
побарајте ја на: 02/ 30 88 880


