
ЦЕНИ

Посочените цени са в лева. Актуализация 01.11.2022г

Къса база Дълга база

PROACE CITY

VЕRSO 2023

ЦЕНИ
1.2 / 110 к.с. 11.5D / 100к.с. 

.2 / 130 к.с.

1.5 D / 130 к.с. 1.5 D / 130 к.с.

МЕСТА 6 МТ S&S 6 МТ S&S 6 МТ S&S 6 AUT S&S

Shuttle L1 5 места 4+1 48 990 52 900 -

Shuttle L2 7 места 6+1 53 900 58 900

Family L2 7 места 6+1 62 900 67 999

Family+ L2 7 места 6+1 - - 79 489

 10 години гаранция с Toyota Relax

 Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години



ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

ЕКСТЕРИОР

 Автоматични фарове със сензор за светлина

 Фарове за мъгла

 Електрически и отопляеми черни странични огледала

 Две странични плъзгащи се врати за задните седалки

 Брони и дръжки на вратите в цвета на купето

 Задна повдигаща се врата с фиксирано стъкло с реотани и  чистачка

 Централно заключване с дистанционно в ключа на  

автомобила

 Два сгъваеми ключа с дистанционно управление

 Чистачки с програмируем интервал

 Стоманени колела с гуми с размер 205/60 R16

 Нормална резервна гума, монтирана под пода на товарния  отсек

НИВА НАОБОРУДВАНЕ

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 3.5” цветен дисплей в приборното табло

 Аварийна система за подаване на сигнал за опасност E-Call

 Мултимедийна аудиосистема  Toyota PRO-Touch с 8‘ сензорен 

екран  подържащ Android Auto™ и Apple CarPlay* чрез кабел

 Аудио с 6 говорителя, USB порт,DAB, Bluetooth и бутони за 

управление зад волана

Къса база Дълга база

 Антиблокираща спирачна система с електронно  

разпределение на спирачното усилие (ABS+EBD)

 Система за управление на динамичната устойчивост на  

автомобила (VSC)

 Предни и странични въздушни възглавници за  

предните места

 Странични въздушни завеси за всички места

 Единична пътническа седалка до шофьора

 3 седалки на 2-ри ред, делими 1/3-2/3 с ISOFIX за всички  3 места

 2 индивидуални седалки на 3-ти ред  (за 7-

местна версия)

 Сервоусилвател на волана

 Асистент за потегляне по наклон (НАС)

 Регулиране на волана по височина и дълбочина

 Система за шофиране с постоянна скорост и ограничител  на 

скоростта (Cruise Control + Speed Limiter)

 Климатик

 Предни електрически прозорци

 Открехващи се прозорци за 2-ри ред седалки

 Уретанови волан и скоростен лост

 Ръкохватки за пътниците

 Ръчно регулируема седалка за водача по височина и  дължина

 Огледало за обратно виждане в купето

 Светлини за четене

 Извод за 12V ток

 2 ниши за вещи

 Пространство за съхранение на вещи в пода с капак

 4 халки за закрепване на товари в багажното отделение

 Текстилна тапицерия Manhattan

 Пространство за съхранение на вещи над предните седалки

 Осветление на тавана и в багажника

 Система за следене налягането в гумите (TPMS)

 Предпазна мрежа за пътниците

 Системи за сигурност Toyota Safety Sense, включващи:

 Pre-crash Система за избягване на челен сблъсък

 Система за поддържане на пътната лента с корекция на  волана 

(LKA)

 Система за шофиране с постоянна скорост и  ограничител на 

скоростта (Cruise Control + Speed Limiter)

 Асистент за разпознаване на пътни знаци

 Асистент за разпознаване умората на водача

SHUTTLE

 10 години гаранция с Toyota Relax

 Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години

Toyota PRO-Touch с 8‘ с Android Auto™ и Apple CarPlay*



ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Адаптивен автопилот, поддържащ постоянна  скорост 

и дистанция

 Безключов достъп до автомобила

 Стартиране на двигателя с бутон

 3 единични седалки на втори ред

 Централна конзола с кутия между предните седалки

 Отваряеми масички на гърба на предните седалки

 Огледало с обзор към трети ред седалки

 Щори на задните прозорци

 Жабка с капак само откъм пътника

 Пространство за съхранение на вещи в пода с капак  на втори 

ред

 Джобове в гърбовете на предните седалки

 230V извод за ток на пода

ЕКСТЕРИОР

 Безключово отваряне на вратите

 Алуминиеви джанти с подсилени гуми 205/55/R17

 Система за следене на мъртвата точка в страничните  огледала 

(BSM)

 2 интелигентни ключа с чип и допълнителен метален ключ

FAMILY(Допълнително оборудване

над ниво SHUTTLE

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

Мултимедийна система с дисплей, mirror link, и бутони  

на волана, Android Auto/Apple CarPlay и вградена Навигация за 

Европа

FAMILY PLUS(Допълнително оборудване

над ниво FAMILY

ЕКСТЕРИОР

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 Автоматична климатична система

 Електрически прозорци на задните врати

 Електрохроматично огледало в купето

 Седалка на водача с лумбалната опора и подлакътник

 Отваряем прозорец на задната врата

 Кожен волан и скоростен лост

 Затъмнени задни стъкла

 Отопляеми предни седалки

 Контрол на ломбалната зона при шофьорската седалка

 Електрическа ръчна спирачка

 Огледало с осветление в сенника на водача

 Предупреждение за поднасяне при теглене на ремарке

 Задни електрически прозорци с едно докосване

 Електрическо детско заключване

 Автоматични дълги светлини

 Автоматично включване на чистачките (сензор за дъжд)

 Електрически сгъваеми външни огледала

 Алуминиеви колела с гуми с размер 205/60 R16

 Система, подпомагаща паркирането на заден ход,  

разполагаща със 180° камера, визуализираща  пространството 

зад автомобила, както и предни и  задни паркинг сензори

 Релси на покрива

 Мултимедийна аудио система  Toyota PRO-Touch с 8‘ сензорен 

екран  подържащ Android Auto™ и Apple CarPlay* чрез кабел

 Бутони за управление на аудиото от волана

 10 години гаранция с Toyota Relax

 Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години



1.2 / 110 к.с.

6 МТ S&S
1.5 D / 100 к.с.

6 МТ S&S

1.5 D / 130 к.с.

6 МТ S&S

1.5 D / 130 к.с.  6  

S&S

Работен обем на двигателя см3 1 199 1 199 1499 1499

Максимална мощност к.с. при об./мин 110/5500 100/3500 130/3500 130/3500

Максимален въртящ момент Нм при об./мин 205/1750 250/1750 300/1750 300/1750

Трансмисия MT / AT 6 MT 6 МT 6 MT 8 AT

Максимална скорост км / ч 174 170 184 184

Ускорение (0 - 100 kм / ч) секунди 11.5-12.1 12,5 10,7 10.7

Разход (комбиниран цикъл)** л / 100 км 5.3-5.5 4.0-4.3 4.2-4.5 4.2-4.6

Емисии CO2** (комбиниран цикъл) г / км 122-125 106-113 111-120 113-123

Обем на резервоара за гориво литри 53 53 53 53

Екологична норма стандарт Euro 6.3 Euro 6.3 Euro 6.3 Euro 6.3

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

Бял (EPR)

* Разходът на гориво и емисиите на CO
2 
са измерени в контролирана среда според Директива 80/1268/  ЕЕС. Стилът на 

шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)

променят реалните показатели.

ЦВЕТОВЕ

ДОПЛАЩАНЕ - 900лв

1567 mm

1848 mm

1553 mm

1848 mm

1
8

8
0

 m
m

726/886 mm 2785/2975 mm 892 mm

4403/4753 mm

Черен (KTV)

металик

БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

Сребрист (KCA)

металик

Тъмно сив (EVL)

металик

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:

МОНЦА,  Благоевград,  тел.  073/  88  57  00;  СПЕКТА АУТО,  Бургас,  тел.  0700  700  66;  КАРКОМ,  Варна,  тел.  052/  575  700;  Т.С.Ц. Велико Търново,

тел.  062/  690  039;  МОТОТОМ,  Добрич, тел.  058/  600  777;  ТИКСИМ,  Пазарджик,  тел.  034/  403  320;  ВИА  ИНТЕРКАР,  Плевен,  тел.  064/  870 880;

ТИКСИМ, Пловдив, тел.  032/ 900 555; НИKОМ, Русе,  тел.  082/ 818  111;  КАЛЕ АУТО, Сливен,  тел.  044/ 666 665; ТМ АУТО,  София,  тел.  02/  960 41   10;

ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ПОЛИХРОНОВ Мотърс, Хасково, тел. 038/606 401

Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да
варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва
правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA.
Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на
продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен
договор за продажба със съответния клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват
регистрационни такси, както и каквито

и да е други държавни данъци и/или такси.

 10 години гаранция с Toyota Relax

 Гаранция срещу перфорация от корозия: 6 години



АКСЕСОАРИ

Ски кутия Thule Motion 800 - лъскава черна  

PZ41B0063300
С голям капацитет и рационален дизайн, особено  за зимни 

спортни празници. Той може да се отваря  от двете страни за 

лесно товарене и разтоварване  и за допълнителна сигурност 

ключът за централно  заключване не може да бъде изваден, 

докато не се  затворят всички заключващи точки.

2311 лв

Държач за ски/сноуборд Mid 6  

PZ4030063600
Изключително широки, лесни за използване  държачи за 
ски за 5 до 6 чифта ски (в зависимост  от размера на ските) 
или 4 сноуборда. Ските /  сноубордовете са здраво 
закрепени между
2 гумени профила, които ги предпазват.

350 лв

Държач за велосипед  

PW30800007
Държачът за велосипед ви позволява безопасно  да 
транспортирате велосипеди на покрива на  автомобила. 
Велосипедните колела влизат в  профила, което 
позволява на велосипеда стои  в изправено положение.

350 лв

Чанта за съхранение на рейки  

PW30600001
Съобразено с изискванията за съхранение  на 
версията с греди на багажника на покрива  или две 
напречни рейки на покрива на
Toyota, когато те са свалени от колата. Чантата  разполага 
с отделни джобове за всяка рейка и е  произведена с 
помощта на здрава комбинация  от полиестер и PVC, за 
да предпази прътите от  прах от съхранение и случайни 
издрасквания и  ожулвания.

124 лв

Гумена стелка за багажник  

PZ4L1H5300
Съобразено с багажника на вашето превозно  средство и 
осигурява защита срещу замърсявания  и разливи. 
Дизайнът се отличава със специална  шарка на 
повърхността против приплъзване,  която помага да се 
спре движението на багажа.

223 лв

Напречни рейки

PZ4L0H5620
Напречните рейки на Toyota са предназначени  да се 
комбинират с покривните релси
на Toyota и така добавят допълнително  измерение на 
товароносимост към вашия  автомобил. Те са 
аеродинамични, изработени  от алуминий, напълно 
заключващи се и  много лесни за поставяне. 
Напречните рейки  включват концепция за бързо 
закрепване,  която ви позволява да ги комбинирате с  
широка гама от допълнителни приставки.

530 лв

Хоризонтална товарна мрежа  

PZ4L0H5340
Здрава, тъкана, черна найлонова мрежа за  сигурно 
придържане на предмети в багажника на  автомобила 
ви. Мрежата се фиксира добре върху  предварително 
монтирани куки.

83 лв

Текстилни стелки 520g m²  

PZ4L1H5355
Страхотно изглеждащи, дълготрайни стелки  за защита 
на интериора на кабината на  вашия автомобил. 
Предпазните фиксатори  държат стелката на водача 
здраво на място.

183 лв

Пепелник  

741100D010
Интелигентното черно покритие гарантира, 

че пепелникът се координира перфектно
с интериора на вашия автомобил. Той се  фиксира 
добре в централната поставка  за чаши и може 
лесно да се свали за
изпразване и почистване. Дизайнът с капак  е много 
ефективен за предотвратяване  разпространението на 
пепел и помага за
задържане на миризми. Може да се използва

62 лв

* Посочените цени са в лева и с ДДС. Възможни са промени на крайните цени. икато кош за дребни предмети.

10 години гаранция с Toyota Relax. Пълните условия на програмата Toyota Relax са публикувани и достъпни по всяко време на 

https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax


