
 

Veljavnost cenika od: januar, 2021 

TOYOTA PROACE 
CITY VERSO 
CENIK IN OPREMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cena vključuje: 
- paket storitve Toyota Eurocare - 24-urna brezplačna pomoč na cesti 
- 3 letno garancijo / 100.000 km 
- 5 letno jamstvo / brez omejitve kilometrov 
* Za podrobnejše informacije o garanciji in kasko zavarovanju preverite pri vašem prodajalcu. 
 
V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 180 EUR. 
Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se 
s trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

OPREMA BENCINSKI 
MOTOR 

MENJALNIK PROSTORNINA  
(cm3) 

MOČ  
(kW/KM) 

EMISIJE 
CO2 

CENA  
BREZ DDV 

CENA Z DDV 

COMBI 1.2 P S&S M/T 6 1199 81 / 110 144 13.410 € 16.360 € 

SHUTTLE 1.2 P S&S M/T 6 1199 81 / 110 145 14.057 € 17.150 € 

FAMILY 1.2 P S&S M/T 6 1199 81 / 110 148 16.648 € 20.310 € 

FAMILY 1.2 P S&S A/T 8 1199 96 / 130 154 18.820 € 22.960 € 

VENTURE 1.2 P S&S M/T 6 1199 81 / 110 149 18.336 € 22.370 € 

VENTURE 1.2 P S&S A/T 8 1199 96 / 130 156 20.508 € 25.020 € 

VIP 1.2 P S&S M/T 6 1199 81 / 110 150 21.426 € 26.140 € 

VIP 1.2 P S&S A/T 8 1199 96 / 130 156 23.598 € 28.790 € 

 
 
OPREMA DIZELSKI 

MOTOR 
MENJALNIK PROSTORNINA  

(cm3) 
MOČ  

(kW/KM) 
EMISIJE 

CO2 
CENA  

BREZ DDV 
CENA Z DDV 

COMBI 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 102 / 75 134 14.639 € 17.860 € 

COMBI 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 130 / 96 135 15.869 € 19.360 € 

SHUTTLE 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 102 / 75 135 15.287 € 18.650 € 

SHUTTLE 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 130 / 96 136 16.516 € 20.150 € 

FAMILY 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 102 / 75 137 17.877 € 21.810 € 

FAMILY 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 130 / 96 138 19.107 € 23.310 € 

VENTURE 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 102 / 75 139 19.566 € 23.870 € 

VENTURE 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 130 / 96 140 20.795 € 25.370 € 

VIP 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 102 / 75 139 22.656 € 27.640 € 

VIP 1.5 D-4D S&S M/T 6 1499 130 / 96 140 23.885 € 29.140 € 

 
 
 

DOPLAČILA COMBI SHUTTLE FAMILY VENTURE VIP CENA BEZ 
DDV 

CENA Z DDV 

Kovinska barva ○ ○ ○ ○ ○ 451 € 550 € 

Podaljšana karoserija, stranska drsna vrata na desni in levi strani 
(samo Combi) 

○ - - - - 779 € 950 € 

Podaljšana karoserija (ne velja za Combi in VIP) - ○ ○ ○ - 574 € 700 € 

Navigacijska naprava - - ○ ○ ● 779 € 950 € 

 
● = Serijska oprema    ○ = Opcija   - =  Ni na voljo 
 
 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb. Z izdajo novega cenika preneha veljati prejšnja izdaja. V ceno je vključen DDV in DMV. Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi 
bila vozila, ki so opisana v njem skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo vozil in 
vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu Toyota vozil. Pridružujemo si pravico do nenajavljenih sprememb. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene. Toyota 
Adria d.o.o., generalni uvoznik in distributer. 

COMBI - osnovna oprema 

VARNOST: 

Paket Toyota Proace Safety: 

- Sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk s 
samodejno pomočjo pri zaviranju (PCS) 

- Sistem za prepoznavanje prometnih znakov (RSA) 

- Sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi voznega pasu s 
samodejno pomočjo pri usmerjanju (LKA) 

ABS (Anti lock Brake System) Sistem proti blokiranju koles  

BA (Brake assistance) Sistem pomoči pri zaviranju v sili 

EBD (Electronic Brake force Distribution) Sistem elektronske porazdelitve 
sile zaviranja 

TRC (Traction Control) Sistem nadzora zdrsa pogonskih koles 

VSC (Vehicle stability control) Sistem nadzora stabilnosti vozila 

Zračni blazini za voznika in sopotnika 

Stranski zračni blazini za voznika in sopotnika 

Stranski zračni zavesi za 1. in 2. vrsto 

ISOFIX sistem pritrditve otroških sedežev v  
2. vrsti (vsa tri sedišča) 

TEHNIKA: 

Stop & Start sistem samodejnega ugašanja in zagona motorja 

HAC (Hill Assist Control) Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec 

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) Sistem nadzora tlaka v 
pnevmatikah 

Tempomat s prepoznavo omejitev hitrosti preko sistema za 
prepoznavanje prometnih znakov (RSA) 

Sistem samodejnega klica v sili (eCall) 

Senzor svetlobe 

Brisalci s senzorjem za dež (samo z A/T 8) 

ZUNANJOST: 

40,6 cm (16 palčna) jeklena platišča črne barve s pokrovi in pnevmatike 
dimenzij 205/60 R16 92H 

Komplet za popravilo pnevmatike 

Stranska drsna vrata na desni strani (ne velja za podaljšano karoserijo) 

Stranska drsna vrata na desni in levi strani (samo podaljšana karoseija) 

Stranski stekli v 2. vrsti z možnostjo odpiranja navzven 

Fiksni stranski stekli v prtljažnem prostoru 

Dvižna vrata prtljažnega prostora z brisalcem in ogrevanjem zadnjega 
stekla 

Zunanje kljuke vrat in pokrova vzvratnih ogledal v črni barvi 

Sprednji in zadnji odbijač v črni barvi 

Zunanji ogledali električno nastavljivi in ogrevani 

Zaščita vodil drsnih vrat v barvi vozila (samo podaljšana karoserija) 

Centralno zaklepanje z daljinjskim upravljanjem 

Meglenki spredaj (samo z A/T 8) 

NOTRANJOST: 

Klimatska naprava 

Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, naklonu in višini 

Sovoznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu 

Poklopljiv naslon sovoznikovega sedeža 

Klop s 3. sedeži v 2. vrsti, poklopljiva v razmerju 2/3-1/3 

Električni pomik sprednjih stekel 

Radio, 2 zvočnika, Bluetooth, USB 

DAB digitalni radijski sprejemnik 

Upravljanje avdio naprave z obvolansko ročico (ne velja za A/T 8) 

Upravljanje avdio naprave z gumbi na volanu (samo z A/T 8) 

8,9 cm (3,5 plačni) barvni zaslon med merilniki 

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom 

Zaprt predal na voznikovi in sovoznikovi strani 

Bralni lučki spredaj 

Odlagalni prostor na sredinski konzoli spredaj 

Otroška ključavnica 

Stropni držali za roke v 2. vrsti z obešalnikom 

4. obročki za pritrjevanje prtljage v prtljažnem prostoru 

Polica prtljažnega prostora (ne velja za podaljšano karoserijo) 

Rolo prtljažnega prostora (samo podaljšana karoserija) 

Oblazinjenje tal iz tekstila 

 

SHUTTLE – dodatno na COMBI 

ZUNANJOST: 

Stranska drsna vrata na desni in levi strani 

Zaščita vodil drsnih vrat v barvi vozila 

Stranske letvice na vratih v barvi vozila s kromiranim vstavkom 

Zunanje kljuke vrat v barvi vozila 

Sprednji in zadnji odbijač v barvi vozila 

Pokrova vzvratnih ogledal v črni barvi 

NOTRANJOST: 

Voznikov sedež s prilagodljivo ledveno oporo, nastavljiv po višini in z 
naslonom za roko 

Električni pomik stekel v 1. in 2. vrsti s funkcijo One touch 

6 zvočnikov 

Kromirane kljuke vrat 

Elektronska otroška ključavnica 

 

 

 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb. Z izdajo novega cenika preneha veljati prejšnja izdaja. V ceno je vključen DDV in DMV. Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi 
bila vozila, ki so opisana v njem skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo vozil in 
vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu Toyota vozil. Pridružujemo si pravico do nenajavljenih sprememb. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene. Toyota 
Adria d.o.o., generalni uvoznik in distributer. 

FAMILY – dodatno na SHUTTLE 

VARNOST: 

Sistem prepoznavanja prometnih znakov (RSA) z razširjenim delovanjem 

TEHNIKA: 

Sprednji in zadnji parkirni senzorji 

Elektronska parkirna zavora 

Sistem samodejnega uravnavanja dolžine svetlobnega snopa (AHB) 

Brisalci s senzorjem za dež 

Vzvratna kamera s 180° prikazom in prikazom s ptičje perspektive 

Elektrokromatsko notranje ogledalo (samodejna zatemnitev) 

ZUNANJOST: 

40,6 cm (16 palčna) lita platišča s pnevmatikami dimenzij 205/60 R16 
92H 

Strešne sani v srebrni barvi 

Meglenki spredaj 

Električno poklopljivi zunanji ogledali 

Dodatno zatemnjena zadnja stekla 

Možnost odpiranja stekla na prtljažnih vratih 

NOTRANJOST: 

Samodejna dvopodročna klimatska naprava 

20,3 cm (8 palčni) multimedijski barvni zaslon občutljiv na dotik 

Povezljivost z aplikacijama Android AutoTM in Apple CarPlayTM 

8,9 cm (3,5 palčni) barvni zaslon s kromirano obrobo med merilniki 

3. posamično zložljivi sedeži v 2. vrsti 

Letalski mizici in žepa na hrbtiščih sprednjih sedežev 

Usnjen volanski obroč 

Upravljanje avdio naprave z gumbi na volanu 

Usnjena prestavna ročica (ne velja za A/T 8) 

Vrtljivo stikalo za izbiro prestav (samo A/T 8) 

Visoka sredinska konzola med sprednjima sedežema 

 

VENTURE – dodatno na FAMILY 

VARNOST: 

Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM) 

Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri vzvratnem speljevanju s 
parkirnega prostora (RCTA) 

TEHNIKA: 

Toyota Traction Select sistem nastavitve oprijema koles glede na izbrano 
podlago 

Smart Entry & Push Start sistem za samodejno odklepanje in zagon 
motorja s pritiskom na gumb 

ZUNANJOST: 

Zaščita pod motorjem 

Rezervno kolo 

NOTRANJOST: 

Ogrevana sprednja sedeža 

Senčnika na stranskih steklih v drugi vrsti 

Pogovorno ogledalo 

Odlagalni prostor pod sedeži v 2. vrsti 

 

VIP – dodatno na VENTURE 

TEHNIKA: 

43,2cm (17 palčna) lita platišča s pnevmatikami 205/55 R17 95V 

Navigacijska naprava 

Prilagodljiv tempomat (ACC) 

Prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu (HUD) 

Sistem pomoči pri parkiranju z upravljanjem 

Ogrevano vetrobransko steklo 

Brezžični polnilec prenosnih naprav 

Wi-Fi povezljivost 

ZUNANJOST: 

Toyota Skyview® panoramska streha 

NOTRANJOST: 

Električno pomičen senčnik panoramskega strešnega okna 

Multifunkcijska strešna polica z ambientalno osvetlitvijo 

Stropni predal v 3. vrsti 

Brez predala na voznikovi strani 

 

 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb. Z izdajo novega cenika preneha veljati prejšnja izdaja. V ceno je vključen DDV in DMV. Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi 
bila vozila, ki so opisana v njem skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo vozil in 
vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu Toyota vozil. Pridružujemo si pravico do nenajavljenih sprememb. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene. Toyota 
Adria d.o.o., generalni uvoznik in distributer. 

OPCIJE OPREMA COMBI 

KODA OPIS CENA BREZ 
DDV 

CENA Z 
DDV 

1 Parkirni senzorji zadaj 230 € 280 € 

3 Vlečna kljuka (snemljiva brez orodja) 574 € 700 € 

4 Vlečna kljuka (fiksna) 574 € 700 € 

5 Zaščita pod motorjem 90 € 110 € 

1 Parkirni senzorji zadaj 230 € 280 € 

21 Rezervno kolo 98 € 120 € 

23 Stranska drsna vrata na desni in levi strani (std pri podaljšani karoseriji) 279 € 340 € 

-29 Krilna vrata prtljažnega prostora z brisalcem in ogrevanjem stekel 164 € 200 € 

 Možnost naročila kot tovorno vozilo (N1 homologacija)  iz tovarne 0 0 

 

OPCIJE OPREMA SHUTTLE 

KODA OPIS CENA BREZ 
DDV 

CENA BREZ 
DDV 

1 Parkirni senzorji zadaj 230 € 280 € 

2 Parkirni senzorji spredaj in zadaj, meglenki spredaj 475 € 580 € 

3 Vlečna kljuka (snemljiva brez orodja) 574 € 700 € 

4 Vlečna kljuka (fiksna) 574 € 700 € 

5 Zaščita pod motorjem 90 € 110 € 

6 230V vtičnica pri sovozniku 82 € 100 € 

7 Zaščitna mreža med potniškim in prtljažnim prostorom 123 € 150 € 

8 Meglenki spredaj 131 € 160 € 

9 
Dodatna ločena zložljiva sedeža v 3. vrsti (pri podaljšani karoseriji tudi pomična na 
vodilih) 

984 € 1.200 € 

11 
Dodatno ogrevanje Webasto z daljinskim upravljanjem in možnostjo programiranja (ne 
za 1.2 turbo) 

820 € 1.000 € 

12 Ogrevano vetrobransko steklo 221 € 270 € 

13 40,6 cm (16 palčna) lita platišča 369 € 450 € 

18 Ogrevana sprednja sedeža 230 € 280 € 

19 
Toyota Traction Select sistem nastavitve oprijema koles glede na izbrano podlago, zaščita 
pod motorjem, rezervno kolo velikosti 40,6 cm (16 palcev) 

377 € 460 € 

21 Rezervno kolo velikosti 40,6 cm (16 palcev) 98 € 120 € 

32 
20,3 cm (8 palčni) multimedijski barvni zaslon občutljiv na dotik, povezljivost z 
aplikacijama Android AutoTM in Apple CarPlayTM 

361 € 440 € 

34 = 32 + Navigacijska naprava, Wi-Fi povezljivost 1.139 € 1.390 € 

 Možnost naročila kot tovorno vozilo (N1 homologacija)  iz tovarne 0 0 

 

 

 

 

 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb. Z izdajo novega cenika preneha veljati prejšnja izdaja. V ceno je vključen DDV in DMV. Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi 
bila vozila, ki so opisana v njem skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo vozil in 
vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu Toyota vozil. Pridružujemo si pravico do nenajavljenih sprememb. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene. Toyota 
Adria d.o.o., generalni uvoznik in distributer. 

OPCIJE OPREMA FAMILY 

KODA OPIS CENA BREZ 
DDV 

CENA Z 
DDV 

3 Vlečna kljuka (snemljiva brez orodja) 574 € 700 € 

4 Vlečna kljuka (fiksna) 574 € 700 € 

5 Zaščita pod motorjem 90 € 110 € 

6 230V vtičnica pri sovozniku 82 € 100 € 

7 Zaščitna mreža med potniškim in prtljažnim prostorom 123 € 150 € 

9 
Dodatna ločena zložljiva sedeža v 3. vrsti (pri podaljšani karoseriji tudi pomična na 
vodilih) (ni možno s 30) 

984 € 1.200 € 

11 
Dodatno ogrevanje Webasto z daljinskim upravljanjem in možnostjo programiranja (ne 
za 1.2 turbo) 

820 € 1.000 € 

12 Ogrevano vetrobransko steklo 221 € 270 € 

18 Ogrevana sprednja sedeža 230 € 280 € 

19 
Toyota Traction Select sistem nastavitve oprijema koles glede na izbrano podlago, zaščita 
pod motorjem, rezervno kolo velikosti 40,6 cm (16 palcev) 

377 € 460 € 

21 Rezervno kolo velikosti 40,6 cm (16 palcev) 98 € 120 € 

30 
Toyota Skyview® panoramska streha, električno pomičen senčnik panoramskega 
strešnega okna, multifunkcijska strešna polica z ambientalno osvetlitvijo, stropni predal v 
3. vrsti  (ni možno z 9; ni možno s podaljšano karoserijo) 

1.025 € 1.250 € 

31 43,2cm (17 palčna) lita platišča s pnevmatikami 205/55 R17 95V 369 € 450 € 

34 Navigacijska naprava, Wi-Fi povezljivost 779 € 950 € 

35 
Pogovorno ogledalo, senčnika na stranskih steklih v drugi vrsti, odlagalni prostor pod 
sedeži v 2. vrsti 

98 € 120 € 

36 
Smart Entry & Push Start sistem za samodejno odklepanje in zagon motorja s pritiskom na 
gumb 

443 € 540 € 

37 Prilagodljiv tempomat (ACC) 148 € 180 € 

38 
Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM), sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri 
vzvratnem speljevanju s parkirnega prostora (RCTA) 

467 € 570 € 

 Možnost naročila kot tovorno vozilo (N1 homologacija)  iz tovarne 0 0 

 

 

OPCIJE OPREMA VENTURE 

KODA OPIS CENA BREZ 
DDV 

CENA Z 
DDV 

3 Vlečna kljuka (snemljiva brez orodja) 574 € 700 € 

4 Vlečna kljuka (fiksna) 574 € 700 € 

5 Zaščita pod motorjem 90 € 110 € 

7 Zaščitna mreža med potniškim in prtljažnim prostorom 123 € 150 € 

9 
Dodatna ločena zložljiva sedeža v 3. vrsti (pri podaljšani karoseriji tudi pomična na 
vodilih) (ni možno s 30) 

984 € 1.200 € 

11 
Dodatno ogrevanje Webasto z daljinskim upravljanjem in možnostjo programiranja (ne 
za 1.2 turbo) 

820 € 1.000 € 

12 Ogrevano vetrobransko steklo 221 € 270 € 

30 
Toyota Skyview® panoramska streha, električno pomičen senčnik panoramskega 
strešnega okna, multifunkcijska strešna polica z ambientalno osvetlitvijo, stropni predal v 
3. vrsti  (ni možno z 9; ni možno s podaljšano karoserijo) 

1.025 € 1.250 € 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb. Z izdajo novega cenika preneha veljati prejšnja izdaja. V ceno je vključen DDV in DMV. Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi 
bila vozila, ki so opisana v njem skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo vozil in 
vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu Toyota vozil. Pridružujemo si pravico do nenajavljenih sprememb. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene. Toyota 
Adria d.o.o., generalni uvoznik in distributer. 

31 43,2cm (17 palčna) lita platišča s pnevmatikami 205/55 R17 95V 369 € 450 € 

34 Navigacijska naprava, Wi-Fi povezljivost 779 € 950 € 

37 Prilagodljiv tempomat (ACC) 148 € 180 € 

 Možnost naročila kot tovorno vozilo (N1 homologacija)  iz tovarne 0 0 

 

OPCIJE OPREMA VIP 

KODA OPIS CENA BREZ 
DDV 

CENA Z 
DDV 

3 Vlečna kljuka (snemljiva brez orodja) 574 € 700 € 

4 Vlečna kljuka (fiksna) 574 € 700 € 

5 Zaščita pod motorjem 90 € 110 € 

7 Zaščitna mreža med potniškim in prtljažnim prostorom 123 € 150 € 

11 
Dodatno ogrevanje Webasto z daljinskim upravljanjem in možnostjo programiranja (ne 
za 1.2 turbo) 

820 € 1.000 € 

 Možnost naročila kot tovorno vozilo (N1 homologacija)  iz tovarne 0 0 

 


