TOYOTA PROACE ELECTRIC CENRĀDIS
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Cena

attālums, km

Ikmēneša
maksājums

furgons, 4 durvis
gara izmēra
furgons, 4 durvis

Favorit West
Ventspils
Zvaigznu iela 13
Tālr: +371 63663063
info@favorit-west.lv

favorit-west.lv
*Kampaņa beidzas 30.06.2022. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.
Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to
pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā.

TOYOTA PROACE ELECTRIC CENRĀDIS

Papildaprīkojums
Metāliska krāsa

Apraksts

Cena
650

● Standarta aprīkojums

TOYOTA PROACE ELECTRIC APRĪKOJUMS

EKSTERJERS
16" tērauda diski (215/65R16C)
Pilna izmēra rezerves ritenis
Aizsargplāksne automobiļa apakšā
Vairāku reflektoru halogēna priekšējie lukturi
Dienas gaismas lukturi (ar spuldzēm)
Priekšējie miglas lukturi
Melni durvju rokturi
Melni sānu spoguļi
Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi
Melns priekšējais un aizmugures buferis
Melns aizsargmoldings sānu durvīm
180° leņķī atveramas aizmugures durvis

SALONS
Salona apgaismojums priekšā (ar spuldzēm)
Vadītāja un priekšējā pasažiera personīgais apgaismojums (ar spuldzēm)
Plastmasas grīdas pārklājums
Gumijas paklājiņi
Starpsiena aiz 1. rindas

SĒDEKĻI
Tumši pelēki auduma sēdekļi
Apsildāmi vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim
Regulējams jostasvietas atbalsts vadītāja sēdeklim
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o Papildaprīkojums

- Nav pieejams

2 sēdvietu pasažieru sols priekšā
Rokas balsts vadītāja sēdeklim

KOMFORTS
Manuālais gaisa kondicionētājs
Kruīza kontrole
Regulējams ātruma ierobežotājs (ASL)
Elektroniskā stāvbremze
Elektriski darbināmi priekšējie logi
Automātiska pacelšanas un nolaišanas funkcija visiem elektriskajiem logiem
3 spieķu stūre ar uretāna apdari
Tālvadības durvju aizslēgšana
Lādētājs salonā (11 kW)
6 m kabelis ar mājas uzlādes savienojumu
Mennekes/2. tipa uzlādes kabelis

MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA
7” Pro-Touch multimediju sistēma
Digitālā audio pārraide (DAB)
Mobilā integrācija (Apple CarPlay & Android Auto)
4 skaļruņi
USB pieslēgvieta
Bluetooth® brīvroku sistēma

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Smart Cargo sistēma
Atvērta tipa uzglabāšanas nodalījums priekšējā paneļa augšdaļā
12 V kontaktligzda salona priekšā (x2)
Dzesētājs cimdu nodalījuma augšējā nodalījumā
12 V kontaktligzda kravas zonā
Koka grīdas pārklājums kravas zonā
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DROŠĪBA

Professional Plus

Aktīvā
Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD) un bremzēšanas
Automobiļa stabilitātes kontrole (VSC)
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)
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Pasīvā
eCall ārkārtas zvana sistēma
Papildu drošības sistēmas (SRS) spilveni – 4 drošības spilveni
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TOYOTA PROACE ELECTRIC KRĀSAS

Professional Plus
Icy White (EPR)

0

Falcon Grey (EVL)

650

Metallic Silver (KCA)

650

Metallic black (KTV)

650

