
Szanowni Państwo,

Toyota stworzyła unikalny program sprzedaży i obsługi posprzedażnej Toyota Business przygotowany z

myślą o Klientach biznesowych. Głównym założeniem programu jest indywidualne podejście oraz

dostosowywanie naszej szerokiej oferty do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Najważniejszym celem, dla którego tworzymy i wdrażamy nowe produkty jest uzyskanie maksymalnej

satysfakcji Klientów. Nasze samochody oprócz niezapomnianych wrażeń z jazdy gwarantują

niespotykaną u konkurencji jakość, niezawodność a także jedne z najwyższych wartości rezydualnych.

Niniejsza oferta zawiera szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia, cen

specjalnych oraz terminów realizacji zamówienia wybranych samochodów marki Toyota. W każdej chwili

może zostać uzupełniona o dodatkowe modele bądź specyfikacje.

Opieka serwisowa Państwa parku samochodowego będzie realizowana z najwyższą dbałością w ramach

programu Toyota Business Service.

We wszystkich kwestiach związanych z naszą ewentualną współpracą pozostaję do Państwa dyspozycji.

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA BUSINESS PLUS
Specjalna kalkulacja flotowa 

wybranych przez Państwa modeli



Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE - MY22
Szczegóły oferty

Wybrany model PROACE - MY22

Rok produkcji 2022

Nadwozie Furgon Long pojedyncze drzwi boczne

Silnik 2.0D-4D 144KM

Skrzynia biegów MT

Wersja Active

Kolor White (EWP)

Cena specjalna dla Państwa firmy

133 542 PLN

Cena specjalna dla Państwa firmy

Całkowita cena katalogowa 140 462 PLN

Całkowita wartość udzielonego rabatu -6 920 PLN

Cena specjalna 133 542 PLN

Przyjmiemy Państwa

dotychczasowy samochód

używany w rozliczeniu.

Flota

Liczba samochodów 1

Rabat flotowy -5%



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 138 400 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

White (EWP) 0 zł

Podwyższona ładowność 0 zł

Chlapacze przednie 210 zł

Chlapacze tylne 252 zł

Zabudowa FLEX - ściany boczne i drzwi tylne 1 600 zł

Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej w standardzie! 0 zł

Cena całkowita 140 462 zł

Rabat flotowy -6 920 zł

Cena specjalna 133 542 zł

Koszt montażu wyposażenia dodatkowego należy potwierdzić z dilerem

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE - MY22
Kalkulacja dla Państwa firmy (1/2)



Polecane akcesoria niewliczone do powyższej kalkulacji

Powłoka polimocznikowa nadkola

1 100 zł

Zestaw kosmetyków

samochodowych Toyoty

202 zł

Alarm MetaSystem EasyCan

Digital

586 zł

Sprawdź zabudowy Toyoty

0 zł

Niniejsza oferta stanowi gwarancję obowiązującego w dniu jej złożenia rabatu flotowego pod warunkiem
jednorazowego zamówienia w okresie jej ważności 1 samochodów zgodnych ze wskazanym tutaj opisem
modelu i wersji.

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE - MY22
Kalkulacja dla Państwa firmy (2/2)



Bezpieczeństwo i nowe technologie

Fotele

Koła i opony

Komfort i funkcjonalność

Komfort i funkcjonalność

MARKETING

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE - MY22
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu•
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)•
System Stop&Start•
System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System wspomagający hamowanie (BA)•
System wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)

•

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z
elektronicznym rozkładem sił hamowania
(EBD)

•

Tempomat•
Trzecie światło stopu w technologii LED•
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej
pasażera

•

Manualna regulacja fotela kierowcy•
Manualnie regulowany stopień pochylenia
fotela kierowcy

•

Podłokietnik kierowcy w pierwszym rzędzie
siedzeń

•

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
fotela kierowcy

•

Regulacja wysokości fotela kierowcy•

16" felgi stalowe z kołpakami (5 potrójnych
szprych)

•

Pełnowymiarowe koło zapasowe•

Centralny zamek•
Centralny zamek sterowany zdalnie•
Chłodzony schowek•
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Elektrycznie regulowane szyby przednie•
Elektrycznie regulowane szyby przednie,
automatyczne

•

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej (2)•
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu•
Kieszenie w przednich drzwiach•
Klimatyzacja manualna•
Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją
dzień/noc

•

Manualnie składane lusterka zewnętrzne•
Oświetlenie schowka•
Podgrzewane lusterka zewnętrzne•
Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie
pasażerskiej

•

Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i
pasażera

•

Przycisk na kierownicy do sterowania
tempomatem

•

Standardowe otwieranie schowka dla
pasażera

•

Uchwyty na kubki w konsoli centralnej•
Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka•

Dodatkowe przyłącze elektryczne dla aut
przygotowanych do konwersji

•

Dodatkowy cyfrowy prędkościomierz•
Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie•
Drzwi z kątem otwarcia 180°•
Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej•
Listwy ochronne w drzwiach bocznych w
kolorze czarnym

•

Oświetlenie przestrzeni bagażowej•
Otwarty schowek w górnej części deski
rozdzielczej

•

Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej
przeszklona

•

Podwyższona ładowność•
Tylne drzwi skrzydłowe panelowe•



Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Systemy multimedialne i nawigacji

Wygląd wnętrza

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE - MY22
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)

Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych•
Światła do jazdy dziennej•
Światła główne w technologii halogenowej•

Analogowy prędkościomierz•
Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym•
Krótka antena•
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym•
Przedni zderzak w kolorze czarnym•
Tylny zderzak w kolorze czarnym•
Wykończenie górnego przedniego grilla w
kolorze czarnym

•

4 głośniki•
Biały podstawowy wyświetlacz LCD na tablicy
wskaźników

•

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
(rozmiar standardowy)

•

Port USB•
Radioodbiornik fabryczny zdalnie sterowany ze
zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth,
USB)

•

System Bluetooth® umożliwiający
bezprzewodową łączność z telefonem

•

Analogowy obrotomierz•
Oświetlenia wnętrza z przodu•

White (EWP) 0 zł•
Podwyższona ładowność 0 zł
Podwyższona ładowność

•

Szara + Tapicerka materiałowa w kolorze
szarym (FT + 43) 0 zł

•

Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej
w standardzie! 0 zł
Podłoga ze sklejki (9mm) - odcięta tylko pod
prawe drzwi przesuwne

•

Chlapacze przednie 210 zł•
Chlapacze tylne 252 zł•
Zabudowa FLEX - ściany boczne i
drzwi tylne 1 600 zł

•



Dane fizyczne

0-100 km/h 12.5 s

Długość bagażnika (2. rząd siedzeń
rozłożony)

2763
mm

Długość całkowita 5309 mm

Długość przestrzeni bagażowej 4026 mm

Długość wnętrza 3511 mm

Dopuszczalna masa przyczepy bez
hamulców

750
kg

Dopuszczalna masa przyczepy z
hamulcami

2500
kg

Kąt natarcia 16.8 0

Kąt zejścia 15.3 0

Liczba drzwi (bez drzwi bagażnika) 3

Liczba miejsc siedzących 3

Liczba miejsc siedzących dla pasażerów 2

Maksymalna ładowność (Ostateczne
wartości ładowności mogą się różnić od
podanych w niniejszej ofercie, w zależności
od wybranych elementów wyposażenia)

1360
kg

Maksymalna masa pojazdu gotowego do
jazdy

1998
kg

Maksymalna masa własna 1923 kg

Masa całkowita pojazdu 3100 kg

Masa całkowita pojazdu z przodu 1500 kg

Masa całkowita pojazdu z tyłu 1800 kg

Masa całkowita zespołu pojazdów 5000 kg

Minimalna masa pojazdu gotowego do
jazdy

1767
kg

Minimalna masa własna 1692 kg

Obciążenie pionowe 100 kg

Pojemność bagażnika 6.6 m3

Dane fizyczne

Pojemność bagażnika do linii dachu
mierzona według normy VDA (1. rząd
siedzeń rozłożony)

4554
l

Pojemność bagażnika do linii okien mierzona
według normy VDA (1. rząd siedzeń
rozłożony)

3497
l

Prześwit 150 mm

Rozstaw osi 3275 mm

Szerokość całkowita 1920 mm

Szerokość przestrzeni bagażowej 1636 mm

Szerokość wnętrza 1515 mm

Wysokość całkowita 1940 mm

Wysokość przestrzeni bagażowej 1397 mm

Zwis przedni 881 mm

Zwis tylny 1153 mm

Dane inne

Homologacja e2*2007/46*0538*17

Prędkościomierz w
kilometrach/milach

METRIC OR
IMPERIAL

Dane środowiskowe

Cząstki stałe (PM) 1.3 mg/km

Emisja CO2: miasto 168 g/km

Emisja CO2: poza miastem 138 g/km

Emisja spalin wg normy UE
(aktualizacja)

2018/1832AR

Emisja spalin wg normy UE (bazowa) EC 715/2007

Natężenie dźwięki na biegu jałowym 84.0 dB(A)

Norma EURO EURO 6 AR

Pojemność zbiornika paliwa 69 l

Poziom natężenia dźwięku 71.0 dB(A)

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA PROACE - MY22
Dane techniczne (1/3)



Dane środowiskowe

Prędkość obrotowa silnika podczas pomiaru
natężenie dźwięku na biegu jałowym

2813
1/min

Średnia emisja CO2 149 g/km

Tlenki azotu (NOx) 51.3 mg/km

Tlenki węgla (CO) 78.1 mg/km

Typ procedury testowej pomiaru emisji CO2 TYPE I

Węglowodory i tlenki azotu
(THC+NOx)

53.7
mg/km

Współczynnik pochłaniania dymu 0.51 1/m

Zużycie paliwa: miasto 6.4 l/100km

Zużycie paliwa: poza miastem 5.2 l/100km

Zużycie paliwa: średnio 5.6 l/100km

Dane techniczne

Czwarte przełożenie 1.189

Drugie przełożenie 0.512

Kod silnika 4WZ-FTV

Liczba cylindrów 4 CYLINDER, IN LINE

Maksymalna moc (KM) 144 DIN hp

Maksymalna moc (kW) 106 kW

Maksymalna prędkość 170 km/h

Maksymalna wartość obrotów silnika, dla
których maksymalna wartość momentu
obrotowego jest osiągana

2500
rpm

Maksymalny moment obrotowy 340 Nm

Mechanizm zaworów 16 valve DOHC, belt driven

Dane techniczne

Minimalna wartość obrotów silnika, dla
których maksymalna wartość momentu
obrotowego jest osiągana

2000
rpm

Minimalny promień skrętu (koła) 6.2 m

Minimalny promień skrętu (nadwozie) 6.45 m

Napędzana oś FWD

Obroty, przy których osiągana jest
maksymalna moc

3750
rpm

Piąte przełożenie 1.484

Pierwsze przełożenie 0.268

Pojemność 1997 cc

Przednie
zawieszenie

Pseudo McPherson with anti-
roll bar

Przełożenie główne 0.223

Rodzaj skrzyni biegów Manual

Rozmiar przednich
opon

215/65 R16C 106T -
7.00J16

Rozmiar tylnych opon 215/65 R16C 106T - 7.00J16

Rozstaw kół przednich 1630 mm

Rozstaw kół tylnych 1618 mm

Skok tłoka 88 mm

Średnica cylindra 85 mm

Stopień sprężania (:1) 16.7:1

System wtrysku
paliwa

common rail diesel direct
injection

Szóste przełożenie 1.806

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Dane techniczne

Trzecie przełożenie 0.837

Tylne
zawieszenie

Oblique Wishbone Trailing
Arms

Exterior Dimensions

Number of entries (incl. boot when it is an entry) 4

Hamulce

Przednie hamulce Ventilated Disc

Rozmiar przednich hamulców 304x28 mm

Rozmiar tylnych hamulców 294x22 mm

Tylne hamulce Disc

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w
Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne 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.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2
zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie
sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z
eksploatacji: www.toyota.pl

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Szanowni Państwo,

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spełnia Państwa oczekiwania. Chętnie

spotkam się z Państwem w celu jej omówienia.

We wszystkich kwestiach związanych z naszą ewentualną współpracą pozostaję do Państwa dyspozycji

Zachęcam także do odwiedzenia naszych stron internetowych:

www.toyota.pl, www.toyotabusiness.pl, www.poznajhybrydy.pl

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA BUSINESS PLUS
Specjalna kalkulacja flotowa 

wybranych przez Państwa modeli


