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Tuleb toime iga ülesandega 
Ükskõik milliste probleemidega te kokku puutute, uus PROACE pakub neile lahenduse.  Tänu laiale kombinatsioonide valikule – 
keretüübid kaubik ja Crew Cab (6-kohaline kaubik), kolm pikkust, ühe või kahe lükanduksega variant – kohandub sõiduk optimaalselt 
teie vajadustega.  Kuni 6,6 m3 laadimismahu, 4 m pikkuse kaubaruumi ja 1,4-tonnise kandevõimega pakub see piisavalt ruumi 
kõikvõimalikeks transpordiülesanneteks.
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PROACE’i kaubiku erinevad pikkused
PROACE’i keskmise ja pika kerega mudelid võimaldavad valida erinevate laadimisvajaduste tarbeks sobiva pikkuse. Mõlema 
kerepikkuse korral mahub kaubikusse kuni kolm kaubaalust (igaüks 800 × 1200 mm), mida saab peale laadida külgmisest liuguksest 
või tagumistest ustest. Külgmise liugukse laius on 935 mm, mis tagab mugava juurdepääsu kaubaruumile. Lisavarustusest on võimalik 
valida ka teine külgmine liuguks.
Keskmise kerega PROACE’i mudeli nutikas kaubaruum Smart Cargo võimaldab ka sõitjateruumi kasutades peale laadida kuni 3,7 m 
pikkuseid esemeid ning nõnda on pakiruumi suurus kuni 5,8 m3. Kui soovite suuremat pakiruumi, küsige pika kerega mudelit. Teil ei tule 
teha muud, kui valida laiast mudelivalikust enda jaoks õige PROACE.
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Mudel PROACE’i keskmise kerega mudel PROACE’i pika kerega mudel
Pikkus × laius × kõrgus (mm) 4959 × 1920 × 1895 5309 × 1920 × 1895
Kaubaruumi pikkus (m) 2,5–3,7 2,9–4,0
Laadimismaht (m3) 5,3–5,8 6,1–6,6
Kandevõime (kg) 875 - 1484 1400*
Haagisekoormus (t) 1,8–2,5 1,8–2,5
Kaubaruumi kõrgus (m) 1,39 1,39
Kaubaruumi laius (m) 1,6 1,6
Rattakoobastevaheline laius (m) 1,2 1,2
Pöördeulatus (m) 12,4 12,4

* Tehnilised andmed on kinnitamata, ootavad lõplikku tüübikinnitust.



Tugevdab teie meeskonda
Ideaalne töötaja peab suutma kohaneda. Sellele tingimusele vastab uus PROACE, mida ei pakuta mitte üksnes 
eri suurustes, vaid ka kahe erineva kerekonfiguratsiooniga – kaubik ja Crew Cab –, mistõttu lahendab see sõiduk 
pea kõik teie tööelu probleemid.
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PROACE’i kaubik 
Mitmekülgsus, praktilised laadimisvõimalused ja nutikas mobiilse 
kontori lahendus muudavad selle hästi läbimõeldud töökohaks.

PROACE Crew Cab 
Mahutab mugavalt kuni kuus inimest ja toimetab oma ruumikas 
eraldatud kaubaruumis kogu teie materjali töökohta.

Istekohad:      3 6



Tõeline meeskonnamängija
Rohkem mugavusi tähendab vähem stressi. Sel põhjusel oleme kujundanud PROACE’i läbimõeldud  
töökohaks, mis muudab teie töise argipäeva tõhusamaks ja mugavamaks, seda mitte üksnes sõidu ajal. Siia 
kuuluvad nutikas mobiilse kontori lahendus, arvukad panipaigad  ja ergonoomiliselt optimeeritud juhiruum. 
Peale selle on uuel PROACE’il madal müratase  ja suurepärased sõiduomadused.
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Panipaigalahendus kaassõitjate kahekohalise 
istme all võimaldab nii juhil kui ka kaassõitjatel 
panna kõik, mis peab iga päev käepärast olema, 
lihtsalt ja praktiliselt hoiule.

PROACE’i pika kerega mudel  on saadaval 
tagumiste tiibustega, mis on 250° pööratavad. 
Seetõttu on suure koorma peale- ja mahalaadimine 
üsna lihtne ka keerulisimates oludes.

Smart Cargo nutika kaubaruumi lahendusse kuuluv 
ülestõstetav esiiste annab lisaks 0,5 m3 kaubaruumi, mis 
osutub vajalikuks, kui transporditavaid veoseid on rohkem.

Ainult PROACE pakub täiendavat 110 cm 
laadimispikkust; seejuures on juhiruumis 
ikka veel piisavalt ruumi kahele inimesele. 
Tänu PROACE’i avatavale Smart Cargo 
seinapaneelile pole see probleem.

Kõrglahutusega  
navigatsioonisüsteem 
on lihtsalt käsitsetav ja 
annab juhile kindluse, 
et ta jõuab õigeks ajaks 
soovitud sihtkohta. 



Turvalisus
Meie pikaajalised kogemused tarbesõidukite valmistamisel on tipptasemel 
kvaliteedi aluseks, mis teeb PROACE’ist äärmiselt tugeva, usaldusväärse 
ja pikaealise sõiduki. Sellele lisandub ulatuslik turvavarustus, mis hõlmab 
standardvarustusse kuuluvat juhi ja kaassõitja turvapatja, elektroonilist 
stabiilsuskontrolli (VSC), pidurdus- ja nõlvaltstardiabi ning lisavarustusse 
kuuluvat veojõukontrolli Toyota Traction Select (TTS). Kõik see on andnud 
sõidukile Euro NCAP kokkupõrkekatse programmis maksimaalsed viis tärni.

Allikas: euroncap.com

Toyota Traction Select (TTS) 
TTS on ennetav veojõukontrolli-
süsteem, mis toetab teid keerulistes 
maastikuoludes ja tagab täiusliku 
stabiilsuse.

Eesmised turvapadjad 
Iga PROACE’i mudel on varustatud 
juhi ja kaassõitja turvapadjaga.
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Võimas jõumasin
PROACE’i jaoks on saadaval lai valik tõhusaid diiselmootoreid, mis kehtestavad alla 6 l / 100 km* jääva kütusekuluga 
uusi standardeid ja millega sõidate soodsalt. Ükskõik millise mootori ja käigukasti kasuks te ka ei otsusta, te saate 
suurema kütuseökonoomsuse ja väikese CO2 heitkogusega maksimaalse tõhususe.
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* Kütusekulu l / 100 km kombineeritud tsüklis 5,1–5,9 (linnas 5,5–6,3, maanteel 4,9–5,2), CO2 heide g/km kombineeritud tsüklis 133–155. Kütusekulu ja CO2 heitkogus on mõõdetud põhi-
tootel kontrollitud keskkonnas Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa õigusnormide kohaselt. Teie sõiduki kütusekulu ja CO2 väärtused võivad mõõdetust mõnevõrra erineda. Sõiduki 
kütusekulu ja CO2 heitkogus sõltuvad sõidustiilist ja teistest teguritest (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, paigaldatud varustus, koorem, kaassõitjate arv).

Mootorid 1,6 l diiselmootor 1,6 l diiselmootor
Mootori töömaht (cm3) 1560 1560
Max  võimsus (kW/hj, p/min) 70/95, 3750 85/115, 3750
Max  pöördemoment (Nm, p/min) 210, 1750 300, 1750
Seiskamis- ja käivitussüsteem Ei Jah
Käigukast 5-käiguline käsikäigukast või  

6 MultiMode automatiseeritud 
käsikäigukast

6-käiguline käsikäigukast

Kütusekulu (l / 100 km)* 5,2–5,6 5,1–5,2
CO2 heide (g/km)* 135–148 133–137
Heitgaasinorm Euro 6 Euro 6

Mootorid 2,0 l diiselmootor 2,0 l diiselmootor 2,0 l diiselmootor
Mootori töömaht (cm3) 1997 1997 1997
Max  võimsus (kW/hj, p/min−1) 88/120, 4000 110/150, 4000 132/180, 4000
Max  pöördemoment (Nm, p/min−1) 340, 2000 370, 2000 400, 2000
Seiskamis- ja käivitussüsteem jah Jah Jah
Käigukast 6-käiguline  

käsikäigukast
6-käiguline  
käsikäigukast

6-käiguline  
automaatkäigukast

Kütusekulu (l / 100 km)* 5,5 5,3 5,7–5,9
CO2 heide (g/km)* 144 139 151-155
Heitgaasinorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
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PROACE’i kompaktne kaubik 
11,3 m pöörderaadiusega ja linnas suurepärase manööverdusvõimega 
PROACE’i kompaktsel kaubikul on nutika kaubaruumi Smart Cargo korral 
muljetavaldav 3,3 m pikkune pakiruum. Nüüdsest kuulub kompaktse 
kaubiku valikuvariantide hulka 5,1 m3 suurune pakiruumi maht koos kuni 
1400 kg kandevõimega. Kuna kaubiku kõrgus jääb alla 1,9 m, lihtsustab see 
pääsu parkimismajadesse.

Hoolimata kompaktsusest on PROACE’i kompaktne kaubik piisavalt lai, 
et sellega mahub mugavalt sõitma kolm reisijat. Samuti on sellel rikkalik 
varustus. Isegi PROACE’i kompaktse kaubiku madalaim varustustase 
üllatab teid kolmekohalise esiistme all paikneva panipaigaga, mis kuulub 
standardvarustusse, ja kvaliteetse standardviimistlusega. Teie püsiva 
mugavuse tagamiseks on sõiduki standardvarustuses raadio, kliimaseade  
ja kiirushoidik.

ERIHIND ALATES* alates 17 510 €  
(tavahind 19 070 €)

KUUMAKSE* ALATES 176 €.
 

*Kehtib kuni 31.03.2017. 

§Tehnilised andmed on kinnitamata, ootavad lõplikku tüübikinnitust.

Pikkus × laius × kõrgus (mm) 4609 × 1920 × 1905  
Kaubaruumi pikkus (m) 2,2–3,3
Laadimismaht (m3) 4,6–5,1
Kandevõime (kg) 1000§

Haagisekoormus (t) 1,8–2,5
Kaubaruumi kõrgus (m) 1,39   
Kaubaruumi laius (m) 1,6
Rattakoobastevaheline laius (m) 1,2
Pöördeulatus (m) 11,3
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Professional Professional Plus Professional Comfort

Standardvarustus:
• Raadio, Bluetooth ja USB
• Manuaalne kliimaseade 
• Kiirushoidik koos kiiruspiirikuga
• Automaatne üles-allaliikumine
 elektriakendel
• Elektrilised ja soojendusega küljepeeglid
• Osaliselt vinüülkattega hallist kangast istmed
• Juhiistme kõrguse reguleerimine ja nimmetugi 
• Kolm istet ( juhiiste ja kõrvaliste kahe  
kaasreisija jaoks)
• Juhi ja kõrvalistuja turvapadi
• Panipaik kõrvalistuja pinkistme all
• Kinnine kindalaegas 
• Nõlvaltstardiabi (HAC)
• 16-tollised ilukilpidega terasveljed
• Must põrkeraud ees ja taga 
• Tagauksed: 50/50 jaotusega ja 180 kraadi 
avanevad

Lisavarustus:
• Nutikas kaubaruum Smart Cargo

ERIHIND◊ ALATES 19 150 € (tavahind 21 740 €)
KUUMAKSE◊ ALATES 193 €

Lisaks varustustasemele Professional :
• Eesmised udutuled
• Tagumised parkimisandurid
• Soojendusega juhi- ja kõrvaliste 
• Tahavaatepeegel salongis
• Klaasist vahesein
Kokkuklapitavad küljepeeglid 
• Müra summutav esiklaas 
• Juhi ja kõrvalistuja külgmised turvapadjad
• Jahutusega kindalaegas 
• Nutikas kaubaruum 

• Mugavuspakett nr 1 (kaamera tahavaate- 
peeglis, hämara- ja vihmaandur)
• Mugava ligipääsu pakett* (mootoriga liuguks 
ja võtmeta sisenemissüsteem) 
• Stiilipakett (16-tollised täismõõdus 
ilukilpidega terasveljed ja kerevärvi põrke-
rauad**)

ERIHIND◊ ALATES 20 240 € (tavahind 22 980 €)
KUUMAKSE◊ ALATES 204 €

Lisaks varustustasemele Professional Plus:
• 7-tolline puuteekraan 
• Automaatne kliimaseade 
• 17-tollised valuveljed 
• Toyota Traction Select (TTS)
• Kerevärvi eesmised ja tagumised 
põrkerauad**
• Kerevärvi küljepeeglid ja uksekäepidemed 

Lisavarustus:
• Navigatsioonisüsteem
• Mugavuspakett nr 2 (tahavaatekaamera  
helisüsteemi ekraanil, pimeala monitor,  
eesmine parkimisandur, hämaraandur ja  
esitulede pesurid)
• Mugava ligipääsu pakett* (mootoriga liuguks 
ja võtmeta sisenemissüsteem) 
• Ohutus- ja tehnoloogiapakett*** (kohanduv 
kiirushoidik, kokkupõrke ennetussüsteem koos 
jalakäijate tuvastamise funktsiooniga, sõidura-
jalt lahkumise hoiatussüsteem, liiklusmärkide 
jälgimise süsteem, automaatsed kaugtuled,  
esiklaasinäidik, värviline universaalnäidik ja 
navigatsioonisüsteem)

ERIHIND◊ ALATES 23 260 € (tavahind 26 410 €)
KUUMAKSE◊ ALATES 234 €

◊Kehtib keskmise kerega kaubikule ja kuni 31.03.2017.  
* Mugava ligipääsu pakett on saadaval ainult koos mugavuspakettidega.
** Pika kerega mudeli tagumine põrkeraud on osaliselt värvitud. 
*** Ohutus- ja tehnoloogiapakett on saadaval ainult koos mugavuspaketiga nr 2. 

Toyota Liisingu aastase fikseerimata intressiga, milleks on 2,19% + 3 kuu EURIBOR, on 16 990-eurose netohinnaga Proace krediidikulukuse määr 2,30% aastas. Sissemakse 15%. Krediidi 
kogusumma 60 kuu jooksul on 18 096,32 eurot. Krediidi kogusumma arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ega finantseerimise 
eeltingimuseks oleva kasko- ja liikluskindlustuse makse suurust. Pakkumine kehtib Toyota Liisinguga ning kestab kuni 31.03.2017. Finantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. 
Tutvuge liisingutingimustega toyota.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.

Standardvarustus
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Värvid

EWP Arctic White KJF Supreme Red 

KNP Majestic Blue EXY Misty Black
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EZR Atonium Silver* 

EVL Falcon Grey* 

KCM Rich Brown*  

KHK Carnelian Orange* 

NEU Grey Limestone*

*  Metallikvärv.



TOYOTA KINDLUSTUS

Kindlusta oma meelerahu

ASENDUSAUTO
Kuni Sinu enda Toyotat kindlustusjuhtumi 
tõttu parandatakse, anname Sinu käsutusse 
tasuta asendusauto.

TASUTA AUTOABI
Kui pead teel peatuma purunenud rehvi, tühja 
kütusepaagi, laadimata aku või liiklusõnnetuse 
tõttu, siis vali tasuta autoabi number 655 5401.

TOYOTA VOLITATUD REMONDITÖÖKODA 
Võid olla kindel, et Sinu auto taastatakse nii, 
nagu tehas seda ette näeb, ning säilib garantii.

OMAVASTUTUS
Metsloomaga kokkupõrke ja klaaside vahetuse 
korral on omavastutus alates 0 eurost, muudel 
juhtudel alates 175 eurost. 

Küsi Toyota Kindlustuse pakkumist Toyota edasimüüjalt. Toyota Kindlustuse eeliste ja tingimustega saad tutvuda aadressil toyota.ee/kindlustus või helistades 
682 4000. Teenuse pakkuja on Ergo Insurance SE.

Toyotale on tähtis nende inimeste heaolu, kes on valinud oma tee Toyota roolis. Peame oluliseks kvaliteeti nii autode loomisel 
kui ka klientidega suhtlemisel. Just sellepärast pakumegi Sulle kindlustusteenust, mis tagab meelerahu ja turvatunde
igas olukorras.

ESIMESE AASTA UUSVÄÄRTUS
Kui Toyota uus auto hävib aasta jooksul, 
hüvitame Sulle auto algse maksumuse.

ORIGINAALVARUOSAD
Kasutame ainult uusi Toyota originaalvaruosi. 
Nii võid olla kindel, et Sinu auto on 
parandusest tulles justkui uus.
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ÜKSAINUS ARVE
Ühine arve liisingu ja 
kindlustuse kohta.

ROHKEM LISAVÕIMALUSI
Liisingusse saab lisada lisa-
varustuse, rehvide vahetuse 
ja hoiustamise ning korralised  
hooldused ja lisagarantii.

TOYOTA LIISING

Lihtsam ja mugavam finantseerimine

LIHTNE ASJAAJAMINE
Sul pole vaja ise panka 
minna. 

KIIRED VASTUSED
Enamasti saabub positiivne 
vastus 1 tunniga.

TASUTA LIISINGU 
VAHETUS
Toyota Liisinguga on 
uue Toyota ostul liisin-
gu vahetus tasuta. 

Toyota Liising pakub Sulle taskukohaseid, paindlikke ja mugavaid lahendusi uue auto ostu finantseerimisel. Meie eesmärk 
on ostuprotsessi lihtsustada, et saaksid võimalikult kiiresti oma uue Toyota rooli istuda.

Ostes Toyota Liisinguga 20 310-eurose netohinnaga Toyota 15% sissemaksega, on aastane fikseerimata intressimäär 1,99% + 3 kuu EURIBOR ja 
krediidikulukuse määr 2,10% aastas. Krediidi kogusumma 60 kuu jooksul on 22 130,79 eurot, milles sisalduvad finantseerimise eeltingimuseks oleva kasko- 
ja liikluskindlustuse maksed. Kogukulu arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive ega hindamisakti tasu. Finantsteenuse 
pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Lõplikud liisingutingimused sõltuvad mudelist, kliendist ja valitud lisavarustusest. Tutvuge liisingutingimustega 
toyota.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.

* Eurocare autoabi kehtib Toyota Baltic AS-i poolt maale toodud ning ametliku edasimüüja poolt müüdud uutele autodele garantiiaja vältel. Täpsemaid tingimusi vaata toyota.ee veebilehelt.
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toyota.ee

Meile teadaolevalt on kogu käesolevas brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris avaldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest tingimustest ja nõuetest 
ning võivad seetõttu teie piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest erineda. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade kohta saate teavet kohalikust müügiesindusest. • Sõidukikerevärvid võivad 
brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse ette teatamata muuta tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. © 2016, Toyota Motor Europe NV/
SA (‘TME’). • Käesoleva väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.

PROACE tagab teie äritegevuse laitmatu toimimise:
• 5 aastat Toyota Eurocare 24h maanteeabi kogu Euroopas 
• Garanteeritud hooldusaeg 2 tööpäeva jooksul 
• Toyota Express Service kuni 1,5h kiirhooldus

Tutvumispakkumine
5 aastat/200 000 km garantii* (pakkumine kuni 31.03.2017).

* Kuni 3 aastat või 100 000 km täitumiseni (olenevalt kumb saabub enne) Toyota originaalgarantiid + kuni 2 aastat või 
200 000 km täitumiseni (olenevalt kumb saabub enne) Toyota Extracare lisagarantiid.

aastane
GARANTII /
200 000 KM*


