
PROACE VERSO
CENNÍK 2017

Predĺžená záruka 
Toyota Extracare Plus

5  rokov / 1 000 000  km 
v cene vozidla
Viac informácií nájdete na www.toyota.sk



Kombi 
9 miest (voliteľne 8)

Verso Shuttle 
9 miest (voliteľne 8)

Verso Family 
8 miest

Verso VIP
7 miest (voliteľne 6)

City štandardná cena štandardná cena štandardná cena štandardná cena 

1,6 D-4D 95 5 M/T SCR 23 070 € 24 670 € 26 070 € –

1,6 D-4D 115 6 M/T Start&Stop SCR 24 270 € 25 870 € 27 270 € –

2,0 D-4D 150 6 M/T Start&Stop SCR – 27 670 € 29 070 € –

L1 štandardná cena štandardná cena štandardná cena štandardná cena 

1,6 D-4D 95 5 M/T SCR 23 790 € 25 390 € 26 790 € –

1,6 D-4D 115 6 M/T Start&Stop SCR 24 990 € 26 590 € 27 990 € –

2,0 D-4D 150 6 M/T Start&Stop SCR 26 790 € 28 390 € 29 790 € 37 490 €

2,0 D-4D 180 6 A/T Start&Stop SCR 29 290 € 30 890 € 32 290 € 39 990 €

L2 štandardná cena štandardná cena štandardná cena štandardná cena 

1,6 D-4D 115 6 M/T Start&Stop SCR 25 710 € 27 310 € 28 710 € –

2,0 D-4D 150 6 M/T Start&Stop SCR 27 510 € 29 110 € 30 510 € 38 210 €

2,0 D-4D 180 6 A/T Start&Stop SCR 30 010 € 31 610 € 33 010 € 40 710 €

Metalický lak karosérie 600 €
SCR – Selektívna katalytická redukcia

CENY s DPH
Rok výroby: 2017

Platnosť cenníka od 1. januára 2018



Verzia VIP 2. rad sedadiel je vybavený dvomi veľmi komfortnými kapitánskymi 
sedadlami s možnosťou otáčania chrbtom v smere jazdy (namontované 
na koľajniciach).

Multifunkčná strecha (vo verzii VIP s prídavným ambientným LED podsvietením) 
poskytuje dostatok svetla pre všetkých cestujúcich vo dne aj v noci.

Stolíky v operadlách predných sedadiel umožňujú cestujúcim mať 
u seba drobné predmety.

Airbagy pre vodiča a spolujazdca, bočné okenné airbagy, ktoré chránia hlavu 
a hrudník v 1. rade sedadiel, bočné okenné airbagy v 2. a 3. rade.

Otvárateľné okno v zadných výklopných dverách umožňuje prístup do interiéru 
vozidla bez toho, aby bolo potrebné zdvíhať celé výklopné dvere.

Multifunkčný stolík medzi 2. a 3. radom, k dispozícii vo verzii VIP, 
výrazne vylepšuje pohodlie cestujúcich na zadných sedadlách.



VÝBAVA

Bezpečnosť Kombi Verso Shuttle Verso Family Verso VIP
Adaptívny tempomat (ACC) – Safety Shuttle Safety Family Safety VIP

Automatické diaľkové svetlá (AHB) – Safety Shuttle Safety Family Safety VIP

Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov 

Prerušenie dodávky paliva v prípade nárazu

Airbagy predné (vodič + spolujazdec) (vo verzii Kombi a Shuttle určený na ochranu 2 spolujazdcov)

Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník 1. rad

Bočné airbagy (2. a 3. rad) –  

Halogénové predné svetlomety –
Xenónové predné svetlomety + LED svetlá denného svietenia –  

Predné hmlové svetlomety
180 €/ 

 (2,0 D-4D 180)/ 
Clim Kombi

Funkcia prisvietenia do zákrut – Safety Shuttle Safety Family

Predné adaptívne svetlomety Clim Kombi Clim Shuttle – –
Ostrekovače predných svetlometov –  

Ostrekovače + predné hmlové svetlomety 300 € – – –
Predkolízny bezpečnostný systém (FCW) – Safety Shuttle Safety Family Safety VIP

Sledovanie únavy vodiča (DAA) – Safety Shuttle Safety Family Safety VIP

Systémy ABS, VSC a BA

Halogénové predné svetlomety/LED /– /– /– –/
Tempomat a obmedzovač rýchlosti

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) – Safety Shuttle Safety Family Safety VIP

Rozpoznanie dopravných značiek s inteligentnou funkciou prispôsobenia rýchlosti (RSA) – Safety Shuttle Safety Family Safety VIP

Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov (PD) – Safety Shuttle Safety Family Safety VIP

Kontrola stability vozidla (ESC)

Stierače

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou –
Vision/ 

Safety Shuttle/Clim 
Shuttle

–

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou a s prídavným zrkadlom na sledovanie detí – – –
Senzor dažďa (automatická aktivácia stieračov) – Vision/Clim Shuttle

Senzor šera (automatická aktivácia svetiel) – Vision

Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)

HUD (Head-up displej) – premietanie informácií o jazde na čelné sklo – Safety Shuttle Safety Family/Leather

– vo výbave nie je    za príplatok    štandard

Toyota Safety Sense

Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) 
s funkciou rozpoznávania chodcov (PD)

Bezpečnostný systém predchádzania kolíziám využíva kameru 
v spojení s laserom pre rozpoznávanie vpredu idúcich vozidiel. Ak 
systém vyhodnotí potenciálne riziko nehody, vodič je akustickým 
a vizuálnym varovaním upozornený a súčasne sa aktivuje brzdový 

asistent. Pri jazde pod 30 km/h naviac detekuje pohyb chodcov 
nachádzajúcich sa na ceste.

Lane Departure Alert (LDA) 
Upozornenie na opustenie 

jazdného pruhu
Systém LDA vám pomôže udržať vozidlo 

v správnom smere jazdy tým, že začne vysielať 
vizuálne aj zvukové výstražné signály, ak 

vozidlo vybočilo zo svojho jazdného pruhu bez 
použitia znamenia o zmene smeru jazdy

Road Sign Assist (RSA) Systém 
rozpoznávania dopravných značiek

Systém RSA sleduje dopravné značky pred vozidlom 
a následne v zornom poli vodiča na novom farebnom TFT 

displeji zobrazuje rôzne užitočné informácie, ako napr. 
aktuálne rýchlostné obmedzenie alebo zákaz predbiehania. 
Systém tiež vydáva akustické a optické varovania v prípade, 

že vodič príslušné dopravné značky nedodržiava.



Dizajn Kombi Verso Shuttle Verso Family Verso VIP
Podlaha v kabíne vpredu a vzadu plast/textil /– /– –/ –/
Vonkajšie bočné ochranné lišty nelakované/lakované vo farbe karosérie /– –/ –/ –/
Plastové prahové lišty 1. rad a 2. rad –
Podsvietené plastové prahové lišty 1.rad a 2. rad – – –
Bočné panely z preglejky v 1. a 2. rade, po pravej a ľavej strane (do výšky okien) – – –
Odkladacia schránka uzavretá, osvetlená

Osvetlenie batožinového priestoru po ľavej strane –
Stropné osvetlenie kabíny pre cestujúcich v 1., 2. a 3. rade –
LED stropné osvetlenie kabíny pre cestujúcich v 1., 2. a 3. rade – – –
„Letecké“ stolíky na zadnej strane sedadiel 1. radu – –
Nárazníky predné a zadné – čierne nelakované/lakované vo farbe karosérie (City, L1)/
zadný vo farbe karosérie nelakovaný (L2) /–/– –/ / –/ / –/ /

Pneumatiky rozmer: 215/65 R16C  1 – –
Pneumatiky rozmer: 215/60 R17C Agilis  (2,0 D-4D 180) – – –
Pneumatiky rozmer: 225/55 R17 XL VP – –/  2

16" oceľové disky kolies + malé kryty kolies/celoplošné kryty /– –/ –/– –/–
17" oceľové disky kolies + malé kryty kolies/celoplošné kryty  (2,0 D-4D 180)/– –/  (2,0 D-4D 180) –/ –/–
17" zliatinové disky kolies –  
2. rad okien – posuvný, 3. rad okien fixný (štandard pre verziu City, pre verziu L1 a L2 
nedostupné v kombinácii s Paketom Clim Kombi) – – –

2. a 3. rad okien – so slnečnou clonou, priepustnosť svetla 70% – – –
2. a 3. rad okien – so slnečnou clonou (fixné/sklopné pre verziu City) priepustnosť svetla 30% – –
2. a 3. rad okien – so slnečnou clonou (fixné), priepustnosť svetla 10% – – –
Horná odkladacia schránka pred spolujazdcom – otvorená/uzavretá, osvetlená a chladená 
(pre formát A4) /– /– –/ –/

Odkladacie schránky v predných dverách

Dvojfarebná palubná doska (tmavosivá) – – –
Rezervné koleso plnohodnotné

Vnútorné spätné zrkadlo

Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe, nelakované – – –
Vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe, nelakované/vo farbe karosérie /– –/ –/ –/–
Vonkajšie kľučky dverí – vo farbe karosérie s chrómovanými prvkami – Entry Entry

Krátka anténa –

Pohodlie Kombi Verso Shuttle Verso Family Verso VIP
Prídavné kúrenie typu Webasto (bez možnosti diaľkového programovania, funguje, 
keď je motor zapnutý) – – –  

12V zásuvka na palubnej doske/v odkladacej schránke/v zadnej časti vozidla 
(2. a 3. rad, batožinový priestor) /–/ / / / / / /  

230V zásuvka pod predným sedadlom spolujazdca – Clim Shuttle / 2

Sklápací kľúč s diaľkovým ovládaním (1×) + pevný kľúč (1×) Electric –
Systém „Inteligentný kľúč” kľúč s diaľkovým ovládaním (2×) – Entry Entry

Slnečné clony –   

LCD displej palubných prístrojov s textovými informáciami –
Farebný LCD displej palubných prístrojov – Safety Shuttle Safety Family

Elektricky ovládané okná v 1. rade s automatickou funkciou zatvárania /Electric / / /

Predpríprava na ťažné zariadenie (kabeláž)

Klimatizácia manuálna v prednej časti vozidla – –
Klimatizácia automatická dvojzónová Clim Kombi Clim Shuttle

Klimatizácia v zadnej časti vozidla (verzia L1 a L2) Clim Kombi Clim Shuttle

Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané a vyhrievané Electric –
Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané –  

Multifunkčná strecha (L1 a L2)/s ambientným osvetlením LED Clim Kombi/– Clim Shuttle/– /– /

Centrálne zamykanie

Čelné sklo akustické (pohlcujúce hluk) – – –
Čelné sklo akustické (pohlcujúce hluk) a atermické – Safety Shuttle/

Clim Shuttle  

Parkovacie senzory vzadu Sensor Sensor Sensor

Parkovacie senzory vpredu a vzadu (so senzorom slepého uhla BSD) – – – 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu (so senzorom slepého uhla BSD) + ostrekovače –   –
Volant multifunkčný/multifunkčný kožený – /– /– –/

Vyhrievanie predných sedadiel (3 stupne) dostupné pre samostatné sedadlo ako aj lavicu v 1. rade   

– vo výbave nie je    za príplatok    štandard

1 Nedostupné pre City s výnimkou verzii s motorom 2,0 D-4D 180 6 A/T. 2 Pre motor 2,0 D-4D 180 6 A/T.



Funkčnosť Kombi Verso Shuttle Verso Family Verso VIP
Multifunkčný posuvný stolík na koľajniciach v zadnej časti vozidla – – –
Ochranná sieť na batožinu – –
Prepážka za 3. radom sedadiel zabezpečajúca batožinu (nie pre City) – 

Systém Stop&Start, nie pre motor 1,6 D-4D 95 –
Zosilnená kabeláž 55 € 55 € 55 € –

Audio a multimédia Kombi Verso Shuttle Verso Family Verso VIP
4 hĺbkové a 4 výškové reproduktory – –
Rádio diaľkovo ovládané s integrovaným displejom (Bluetooth, USB) + 4 reproduktory –
Multimediálny systém Toyota PRO-Touch: 7" farebný LCD displej palubných prístrojov, 
Bluetooth, USB, Jack, Mirror Screen – 350 € 350 €

Multimediálny systém Toyota PRO-Touch + NAVI: 7" farebný LCD displej palubných prístrojov, 
3D satelitná navigácia, LCD displej palubných prístrojov s textovými informáciami – 830 € 830 € 480 €

Paket HiFi: zosilňovač pod predným sedadlom spolujazdca, 2 hĺbkové a 2 výškové reproduktory 
+ reproduktor v strednej časti palubnej dosky, dva reproduktory v druhom rade vo dverách 
(k dispozícii v kombinácii s koženým čalúnením)

– – Leather

Paket Camera: Zadná parkovacia kamera s výhľadom 180 °, elektrické vonkajšie spätné zrkadlá, 
vyhrievané, sklopné, so senzorom sledovania slepého uhla BSD, parkovacie senzory vpredu aj 
vzadu, ostrekovače (paket vyžaduje výber multimediálneho systému Toyota Touch-PRO alebo 
PRO-Touch + NAVI)

– 1 185 € 1 185 € 1 185 €

– vo výbave nie je    za príplatok    štandard

Multimediálne systémy Toyota PRO-Touch

• 7" dotyková obrazovka (slovenský jazyk)
• Rádio, externé vstupy USB a Aux-In, podpora MP3/WMA
• Bluetooth 3.0 hands-free
• Funkcia Mirror Screen (Mirror Link)

• Farebný LCD displej palubných prístrojov
• Navigačný systém s mapami strednej a západnej Európy
• 3-ročná bezplatná aktulizácia máp
• 3-ročný bezplatný prístup do TomTom Real Time Traffic
• Multimediálne aplikácie: Počasie, Palivá, Parkovanie, Google Street View
• informácie o radaroch(voliteľne)

Toyota PRO-Touch Toyota PRO-Touch + NAVI
navyše k Toyota PRO-Touch:



Sedadlá Kombi Verso Shuttle Verso Family Verso VIP
Čalúnenie 

Látkové čalúnenie svetlosivej farby – – –
Látkové čalúnenie tmavosivej farby – – –
Látkové čalúnenie Toyota unique čiernej farby s hnedými prvkami – – –
Kožené čalúnenie čiernej farby – – Leather

1. rad 
Paket sedadiel KOMBI 9 miest: predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou, výškovo nastaviteľné 
a so sklopným operadlom, dvojité sedadlo spolujazdca s úložným priestorom pod sedadlom 
(vo verzii s dvojitými bočnými dvermi je sedadlo vodiča vybavené reguláciou bedrovej opierky) 

– – –

Paket sedadiel KOMBI 8 miest: predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou, výškovo nastaviteľné 
a s reguláciou bedrovej opierky, jednoduché sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou Bez príplatku – – –
Paket sedadiel Shuttle 9 miest: predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou, výškovo 
nastaviteľné a so sklopným operadlom, dvojité sedadlo spolujazdca s úložným priestorom 
pod sedadlom (vo verzii s dvojitými bočnými dverami je sedadlo vodiča vybavené reguláciou 
bedrovej opierky) 

– – –

Paket sedadiel Shuttle 8 miest: predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou, výškovo 
nastaviteľné a s reguláciou bedrovej opierky, jednoduché sedadlo spolujazdca s lakťovou 
opierkou a so sklopným operadlom 

– Bez príplatku – –

Paket sedadiel FAMILY 8 miest: predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou, výškovo 
nastaviteľné a s reguláciou bedrovej opierky, jednoduché sedadlo spolujazdca s lakťovou 
opierkou a so sklopným operadlom 

– – –

Paket sedadiel FAMILY 8 miest/VIP 7 miest (kožené čalúnenie): predné sedadlo vodiča 
s lakťovou opierkou, výškovo nastaviteľné a s reguláciou bedrovej opierky, jednoduché sedadlo 
spolujazdca s lakťovou opierkou 

– – Leather

Elektrické nastavenie sedadla vodiča a spolujazdca s funkciou masáže – – Leather

2. a 3. rad 
Paket sedadiel KOMBI 8 alebo 9 miest: 2. rad: trojmiestna lavica delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 
(pravá) montovaná do podlahových úchytov, s úchytmi ISOFIX; 3. rad: trojmiestna nedelená lavica* – – –
Paket sedadiel Shuttle 8 alebo 9 miest: 2. a 3. rad: trojmiestna zdvíhacia a sklopná lavica 
delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá) montovaná do podlahových úchytov, s úchytmi ISOFIX 
(vo verzii City lavica v treťom rade trojmiestna nedelená) 

– – –

Paket sedadiel FAMILY 8 miest: 2. a 3. rad: trojmiestna zdvíhacia a sklopná lavica, delená v pomere
2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá), montovaná na koľajnice, úchyty ISOFIX, operadlá sedadiel nastaviteľné 
a sklopné jednotlivo

– – –

Paket sedadiel FAMILY 8 miest (kožené čalúnenie): 2. i 3. rad: trojmiestna zdvíhacia a sklopná 
lavica, delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá), montovaná na koľajnice, úchyty ISOFIX, 
operadlá sedadiel nastaviteľné a sklopné – jednotlivo 

– – Leather –

Paket sedadiel VIP 7 miest (kožené čalúnenie): 2. rad: dve jednotlivé kapitánske sedadlá VIP 
montované na koľajnice, otočné; 3. rad: trojmiestna lavica montovaná na koľajnice, delená v 
pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá)

– – –

Paket sedadiel VIP 6 miest (kožené čalúnenie): 2. a 3. rad: dve jednotlivé kapitánske sedadlá 
VIP montované na koľajnice, otočné (iba v 2. rade) – – – 1 200 €

– vo výbave nie je    štandard

* Pri kombinácii bez 3. radu sedadiel (t.j. 5/6 miestne verzie - Kombi a Shuttle, 5 miestna verzia Family) je štandardná cena znížená o 1 140 € s DPH.



Pakety Kombi Verso Shuttle Verso Family Verso VIP
Paket Sensor: zadné parkovacie senzory 260 € 260 € 260 € –
Paket Vision: senzor šera, dažďový senzor, elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo – 260 €

Paket Entry: systém „Inteligentný kľúčik”, 2 diaľkovo ovládané kľúčiky, vonkajšie kľučky vo farbe karosérie 
s chrómovaným detailom – 320 €1 320 €

Paket Safety Shuttle: asistent pre jazdu v pruhoch (LDA), systém rozpoznávania dopravných značiek s funkciou 
inteligentného prispôsobenia rýchlosti (RSA), automatické prepínanie svetiel (AHB), akustické a atermické čelné sklo, 
sledovanie únavy vodiča (DAA), predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s funkciou rozpoznávania chodcov (PD), centrálny 
farebný displej medzi budíkmi, adaptívny tempomat (ACC), HUD displej (Head up display), uzamykateľná schránka v hornej 
časti prístrojovej dosky, upozornenie na možnosť kolízie (FCW), elektrochromatické spätné zrkadlo, funkcia prisvietenia 
do zákrut

– 2 450 €2 – –

Paket Safety Family: asistent pre jazdu v pruhoch (LDA), systém rozpoznávania dopravných značiek s funkciou 
inteligentného prispôsobenia rýchlosti (RSA), automatické prepínanie svetiel (AHB), sledovanie únavy vodiča (DAA), 
predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s funkciou rozpoznávania chodcov (PD), centrálny farebný displej medzi 
budíkmi, adaptívny tempomat (ACC), HUD displej (Head up display), upozornenie na možnosť kolízie (FCW), funkcia 
prisvietenia do zákrut 

– – 1 500 €3 –

Paket Safety VIP: asistent pre jazdu v pruhoch (LDA), systém rozpoznávania dopravných značiek s funkciou 
inteligentného prispôsobenia rýchlosti (RSA), automatické prepínanie svetiel (AHB), sledovanie únavy vodiča 
(DAA), predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s funkciou rozpoznávania chodcov (PD), adaptívny tempomat (ACC), 
upozornenie na možnosť kolízie (FCW)

– – – 1 000 €

Paket Clim Kombi: automatická klimatizácia v prednej časti vozidla, doplnková klimatizácia v zadnej časti vozidla, 
multifunkčná strecha, adaptívne predné svetlomety, predné hmlovky, stropné osvetlenie (v 2. a 3. rade) a doplnkové 
čítacie lampičky (Paket nie je dostupný pre verziu City) 

1 900 €4 – – –

Paket Clim Shuttle: automatická klimatizácia v prednej časti vozidla, doplnková klimatizácia v zadnej časti vozidla, 
dažďový senzor, multifunkčná strecha, elektrochromatické spätné zrkadlo, akustické a atermické čelné sklo, zásuvka 
220V, zásuvky 12V: na palubnej doske, v schránke, v 2. a 3. rade, adaptívne predné svetlomety

– 2 100 €5 – –

Paket Electric: 2 kľúčiky: normálny + s diaľkovým ovládaním, elektrická regulácia okien v prednej časti vozidla 
s funkciou automatického dovierania, elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

200 € – – –

Paket Toyota Traction Select (nie je k dispozícii s motorom 1,6 D-4D 95k): 5 jazdných režimov prispôsobených 
podmienkam na ceste, zvýšená nosnosť, kryt motora (hrúbka 20 mm), zvýšená svetlá výška o 20 mm, 17" oceľové disky kolies

1 090 € 1 090 € 790 € –

Paket Toyota Traction Select PLUS (nie je k dispozícii s motorom 1,6 D-4D 95k): 5 jazdných režimov 
prispôsobených podmienkam na ceste, zvýšená nosnosť, kryt motora (hrúbka 20 mm), zvýšená svetlá výška o 20 mm, 
17" zliatinové disky kolies

– 1 680 € 1 680 € 1 090 €

Paket Leather: Perforované kožené čalúnenie, kožený volant, elektricky nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca 
s masážnou funkciou v driekovej oblasti (pozdĺžne nastavenie, nastavenie sklonu operadla, výšky sedadla a nastavenie bedrovej 
opierky), vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca, lavica v druhom a treťom rade – odnímateľná, posuvná po koľajniciach, 
delená v pomere 2/3-1/3, s operadlom sklopným k sedáku, paket HiFi: zosilovač pod predným sedadlom spolujazdca, 
2 hĺbkové a 2 výškové reproduktory+ reproduktor v strednej čati palubnej dosky, dva reproduktory v druhom rade vo dverách, 
head-up displej, zásuvka 230 V pod sedadlom spolujazdca

– – 3 700 € –

Karoséria Kombi Verso Shuttle Verso Family Verso VIP
Doplnkové nezávislé kúrenie Webasto: nastavenie na displeji rádia a aktivované na diaľku, kúrenie so zapnutým 
a vypnutým motorom – 960 € 960 € 480 €

Posuvné bočné dvere vpravo, presklené a manuálne ovládané –
Posuvné bočné bočné dvere vpravo a vľavo, presklené manuálne ovládané 420 € 420 € 420 €  – 
Bočné pravé dvere otváracie s elektrickou zámkou, funkcia prisvietenia do zákrut, elektrická detská zámka bočných 
a piatych dverí – 600 € 600 €  – 

Pravé a ľavé bočné dvere otváracie s elektrickou zámkou, systém prisvietenia do zákrut, elektrická detská zámka 
bočných a piatych dverí – 1 400 €6 1 550 €7 –

Systém bezdotykového otvárania pravých a ľavých bočných dverí, systém prisvietenia do zákrut, elektrická detská 
zámka bočných a piatych dverí – 1 700 € 1 700 €

Piate dvojkrídlové dvere, presklené, symetricky otvárané 50/50, s uhlom otvárania 180° + sklá v piatych dverách 
zatmavené – – –

Piate dvojkrídlové dvere, presklené, symetricky otvárané 50/50, s uhlom otvárania 180° + vyhrievanie okien + stierače 310 € – –
Výklopné piate dvere ( jednotlivé) so stieračom a vyhrievaním okna 280 € 280 € – –
Výklopné piate dvere ( jednotlivé) so stieračom a vyhrievaným otváracím oknom – 430 €

Bočné airbagy v 2. a 3. rade – 240 € 240 €

Vyhrievané predné sedadlá (trojúrovňové nastavenie), k dispozícii nielen pre dvojsedadlo, ale aj pre jednotlivé 
sedadlo v 1. rade 

240 € 240 € 240 €

Zadné parkovacie senzory Sensor Sensor Sensor

Zadné a predné parkovacie senzory (so senzorom mŕtveho uhla BSD) – – – 520 €

Zadné a predné parkovacie senzory (so senzorom mŕtveho uhla BSD) + ostrekovače svetlometov – 630 € 630 € –

17" disky kolies + puklice mini/puklice  (2,0 D-4D 180)/–  (2,0 D-4D 180)/ 
320 € –/ –/–

17" zliatinové disky kolies – 790 € 790 €

Polička za 3. radom sedadiel na zaistenie batožiny (pre dĺžku City nie je k dispozícii) – 120 €

Alarm, 2× kľúč s diaľkovým ovládaním, el. detská poistka bočných dverí, čítacie lampičky v prvom rade (vodič a spolujazdec) 600 € – – –

Alarm a superzamykanie (obsahuje elektrickú detskú poistku bočných posuvných dverí) – 600 € 600 € 600 €

Viditeľnosť Kombi Verso Shuttle Verso Family Verso VIP
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápacie vonkajšie spätné zrkadlá – 120 € 120 €

Xenónové predné svetlá + LED svetlá pre denné svietenie – 790 € 790 €

Ostrekovače predných svetlometov – 140 € 140 €

Slnečné clony – 150 €

Skyview – panoramatická strecha – – 1 200 € 1 200 €

1 Paket Entry vo verzii Shuttle vyžaduje voľbu Paketu Vision. 2 Paket Safety Shuttle vyžaduje voľbu Paketu Vision a systému Toyota PRO-Touch alebo Toyota PRO-Touch + NAVI. 3 Paket Safety Family 
vyžaduje voľbu Toyota PRO-Touch alebo Toyota PRO-Touch + NAVI. 4 Paket Clim Kombi vyžaduje voľbu takých prvkov, ako: piate dvojkrídlové presklené dvere, symetricky otvárané 50/50, s uhlom 
otvorenia 180°, vyhrievanie okien, stierače. Dostupný iba pre karosérie L1 alebo L2. 5 Paket Clim Shuttle vyžaduje voľbu Paketu Vision. Dostupný iba pre karosérie L1 alebo L2. 6 V prípade výberu 
pravých a ľavých bočných dverí je nevyhnutné navyše zvoliť Paket Vision a Paket Entry. 7 Pravé a ľavé bočné dvere iba s paketom Entry.

– vo výbave nie je    za príplatok    štandard

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE



FARBY LAKU 

DISKY 

EWP Biela – arktická NEU Béžová – zamatová*

EZR Strieborná – atomická* EVL Sivá – tmavá*KNP Modrá – Martinik

* Metalický lak karosérie

Textilné čalúnenie Toyota unique 
čiernej farby s hnedými prvkami 

Štandard pre stupeň výbavy Family

Textilné čalúnenie tmavosivej farby Štandard
pre stupeň výbavy Shuttle

Kožené čalúnenie čiernej farby  
Štandard pre stupeň výbavy VIP, 

voliteľné pre stupeň výbavy Family  
(Paket Leather)

ČALÚNENIE 

EXY Čierna – Sicília

KHK Červená – turmalínová* KCM Hnedá – dubová*

16"/17" oceľové disky

Štandard pre stupne výbavy Shuttle (16") 
a Family (17")

17" zliatinové disky kolies

Štandard pre stupeň výbavy VIP, voliteľné 
pre stupne výbavy Shuttle a Family
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1920 mm 1920 mm
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VŠEOBECNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLO
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:
Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky 
alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty 
hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie 
karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné 
asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. 
Ceny sú uvedené vrátane 2 DPH.

Verzie CITY L1 L2 

Vonkajšie rozmery (mm)

Vonkajšia dĺžka 4609 4959 5309

Previs predný 881 881 881

Previs zadný 803 803 1153

Rázvor 2925 3275 3275

Vonkajšia šírka (bez spätných zrkadiel) 1920 1920 1920

Vonkajšia šírka (vyklopené spätné zrkadlá) 2204 2204 2204

Rozchod kolies – predný 1630 1630 1630

Rozchod kolies – zadný 1618 1618 1618

Celková výška 1910 1910 1910

Svetlá výška 150 150 150

Priemer otáčania medzi obrubníkmi 11,3 12,4 12,4

Rozmery nákladného priestoru (mm) 

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies 1228 1228 1228

Maximálna šírka batožinového priestoru 1618 1618 1618

Maximálna výška nákladového priestoru 1334 1337 1339

Maximálna dĺžka batožinového priestoru (sedadlo spolujazdca sklopené do polohy stolíka) 2811 3161 3511

Maximálna dĺžka nákladového priestoru s prednými sedadlami 2063 2413 2763

Objem nákladného priestoru do výšky sedadiel/strechy (l) 1200/1700 1600/2300 2000/3000

Maximálna výška nákladovej hrany 626 613 633

Objem batožinového priestoru (l)

Počet miest na sedenie 8 alebo 9 6, 7, 8 alebo 9 6, 7, 8 alebo 9

Maximálny objem batožinového priestoru bez 2. a 3. radu sedadiel 3397 3968 4554

Maximálny objem batožinového priestoru bez 3. radu sedadiel 1978 2381 2932

Rozmery otvoru zadných dverí (mm)

Maximálna šírka nákladného priestoru 1229 1212 1212

Maximálna výška nákladného priestoru 587 584 584

Maximálna výška nákladovej hrany 610 653 664

Výška zadných dverí 1177 1181 1181

Rozmery otvoru bočných dverí po otvorení (mm)

Maximálna šírka 743 933 933

Maximálna výška 1180 1181 1181

Vnútorné rozmery (mm)

Šírka na výšku lakťov v 1. rade, vo výške spodného okraja okien 1712 1712 1712

Šírka na výšku lakťov v 1. rade (v súlade s normou) 1515 1515 1515

Šírka na výšku lakťov v 2. rade (v súlade s normou) 1586 1586 1586

Šírka na výšku lakťov v 3. rade (v súlade s normou) 1570 1570 1570

TECHNICKÉ ÚDAJE – ROZMERY



Spotreba paliva 
(UE 715/2007 v znení neskorších predpisov
a vykonávacích aktov)

1,6 D-4D 95
5 M/T

1,6 D-4D 115
6 M/T
Start&Stop

2,0 D-4D 150
6 M/T
Start&Stop

2,0 D-4D 180
6 A/T
Start&Stop

City/L1 City/L1/L2 City/L1/L2 L1/L2

Kombinovaná [l/100 km] 5,5/5,6 5,1/5,2/5,2 5,3/5,3/5,5–5,6 5,7/5,9–6,2

Mesto [l/100 km] 6,0/5,7 5,5/5,6/5,6 5,9/5,9/5,9 6,1/6,3–6,6

Mimo mesta [l/100 km] 5,2/5,4 4,9/5,0/5,0 4,9/4,9/5,3 5,4/5,5–5,8

Palivo nafta nafta nafta nafta 

Objem palivovej nádrže [l] 69 69 69 69

Objem palivovej nádrže pre AdBlue [l] 22,4 22,4 22,4 22,4

Emisie CO2, kombinované [g/km] 144/148 133/137/137 139/139/143–147 151/155–163

Motor 
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Typ Preplňovaný vznetový motor Preplňovaný vznetový motor Preplňovaný vznetový motor Preplňovaný vznetový motor

Počet a usporiadanie valcov 4-valcový, radový 4-valcový, radový 4-valcový, radový 4-valcový, radový 

Rozvodový mechanizmus 8 ventilov DOHC 8 ventilov DOHC 8 ventilov DOHC  8 ventilov DOHC 

Druh vstrekovania priame vstrekovanie paliva priame vstrekovanie paliva priame vstrekovanie paliva priame vstrekovanie paliva

Zdvihový objem [cm3] 1560 1560 1997 1997

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 75,0 × 88,3 75,0 × 88,3 85,0 × 88,0 85,0 × 88,0

Kompresný pomer 17:1 17:1 16,7:1 16,7:1

Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min 70 (95)/3750 85 (115)/3500 110 (150)/4000 130 (177)/3750

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] 210/1750 300/1750 370/2000 400/2000

Výkon
Maximálna rýchlosť [km/h] 145 160 170 170

0–100 km/h [s] 19,1 16,1 13,0 10,1

Zavesenie kolies
Druh zavesenia predných kolies kvázi MacPherson kvázi MacPherson kvázi MacPherson kvázi MacPherson

Druh zavesenia zadných kolies dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové 

Brzdy
Predné ventilované kotúčové ventilované kotúčové ventilované kotúčové ventilované kotúčové

Zadné plné kotúčové plné kotúčové plné kotúčové plné kotúčové 

Hmotnosti City/L1 City/L1/L2 City/L1/L2 L1/L2 

Pohotovostná hmotnosť [kg]* 1587/1620 1611/1646/1687 1672/1705/1748 1730/1780

Najvyššia prípustná hmotnosť vozidla [kg]** 1073/1090 1099/1109/1118 1098/1110/1117 1115/1115

Maximálna celková hmotnosť [kg]** 2585/2635 2635/2680/2730 2695/2740/2790 2770/2820

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 750/750 750/750/750 750/750/750 750/750

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 1800/1800 1800/1800/1800 2300/2300/2300 2000/2000

Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg]** 3990/4040 4035/4080/4130 4600/4640/4690 4370/4420

Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg] 1500/1500 1500/1500/1500 1500/1500/1500 1500/1500

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg] 1500/1500 1500/1500/1500 1500/1500/1500 1500/1500

TECHNICKÉ ÚDAJE 

5 M/T – 5 stupňová manuálna prevodovka. 6 M/T – 6 stupňová manuálna prevodovka. 6 A/T – 6 stupňová automatická prevodovka
* Vozidlo v pohotovostnom stave. ** Uvedené hodnoty pohotovostnej hmotnosti a najvyššej prípustnej hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti od zvolených prvkov výbavy. 
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