Kupní smlouva MMK/SML/367/2020
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany
1. Statutární město Karviná
sídlo:
Zastoupena:

IČ:
DIČ:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné, k podpisu oprávněna
na základě pověření ze dne 2.1.2018 JUDr. Olga Guziurová, MPA,
vedoucí Odboru organizačního
00297534
CZ00297534

dále jen „kupující“
2. AUTOBOND GROUP a.s.
sídlo:
Kolbenova 859/15 Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupena:
Martin Kruml
IČ:
27567575
DIČ:
CZ27567575
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu:
187323140/0600
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10855
dále jen „prodávající“
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.
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3. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je nákup 1 ks nového vozidla s následující specifikací: viz. Příloha
smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k vozidlu
a dalšímu příslušenství dodanému společně s vozidlem. Součástí dodávky je i předání
veškerých dokladů potřebných k řádnému užívání vozidla, které se k vozidlu vztahují.
3. Vlastnické právo k vozidlu přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí vozidla
kupujícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Kupní cena
1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně vozidla 1 001 964,- včetně DPH.
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti
smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění
předmětu této smlouvy.
4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,
a to až do doby splnění této smlouvy.
6. Termín dodání: v týdnu od 5.10. – 9.10.2020.

V.
Způsob a místo dodání
1. Prodávající je povinen kupujícímu dodat vozidlo, předat doklady, jež jsou nutné
k převzetí a užívání vozidel, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k vozidlům,
a to v den a na místě dodání a převzetí.
2. Místem plnění (dodání) je: dvůr budovy B Magistrátu města Karviné, ulice Karola
Śliwky 618, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
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3. Za kupujícího je oprávněna vozidlo převzít osoba pověřená kupujícím, která potvrdí
převzetí na příslušném dokladu - předávacím protokolu, který bude obsahovat
specifikaci prodávaného vozidla a stává se nedílnou součástí této smlouvy.
4. Kupující při převzetí provede kontrolu:
a) dodaného typu vozidla a jeho vybavení
b) zjevných jakostních vlastností
c) dodaných dokladů.
5. V případě zjištěných zjevných vad na vozidle může kupující odmítnout jeho převzetí,
což řádně i s důvody potvrdí v předávacím dokladu.

VI.
Jakost, záruka a vady zboží
1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného vozidla. Vozidlo musí splňovat
technické požadavky podle příslušných ustanovení zákona o technických požadavcích
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a předpisům pro provoz motorových vozidel
v ČR.
2. Smluvní strany se dohodly, že na předmět smlouvy bude záruka za jakost dle §2113
následující:
a. 5 let záruky nebo 100 000 km na vady motoru
b. 10 let záruky na vady laku
c. 12 let záruky na neprorezavění karoserie
3. Prodávající zaručuje dostupnost autorizovaného servisu do 30 km od Karviné.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na vozidlech vada, oznámí kupující
prodávajícímu její výskyt, a jak se projevuje. Jakmile kupující oznámí prodávajícímu
vadu, má za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 1 pracovního
dne od doby, kdy se o vadě dověděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada
bude odstraněna neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od započetí prací, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Během záruční doby se dále obě smluvní strany řídí reklamačními podmínkami
uvedenými v servisní knížce vozu, stanovené výrobcem.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání vozidel kupujícímu. Záruční doba
se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující vozidla řádně užívat pro vady,
za které nese odpovědnost prodávající.
8. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě.
9. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidel.
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VII.
Platební podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad (dále jen „faktura"), který bude
mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá
smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury
b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze
odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
d) lhůtu splatnosti faktury
e) název, sídlo, IC a DIČ kupujícího a prodávajícího
f) údaje prodávajícího o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné
evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku
g) označení útvaru kupujícího, který akci likviduje
h) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou stanovenou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena, je kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti
vrátit prodávajícímu k provedení opravy. Prodávající provede opravu vystavením nové
faktury s novou dobou splatnosti nebo vystavením opravného daňového dokladu.
V takovém případě není kupující v prodlení s placením faktury. Celá doba splatnosti
běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury nebo opraveného daňového
dokladu kupujícímu.
5. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému pracovníkovi
kupujícího proti písemnému potvrzení.
6. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu na kupní cenu v den předání a převzetí zboží
bez vad a nedodělků.
7. Strany se dohodly, že splatnost faktury činí 30 dní po jejím převzetí kupujícím.

VIII.
Sankční ujednání
1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny
vozidla včetně DPH nedodaného vozidla za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 1 000 Kč z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.
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3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době,
je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.
4. Smluvní strany se dohodly na možnosti započtení vzájemných pohledávek a to ´formou
písemné dohody.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

IX.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Vady vozidla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemají vlastnosti, které
si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné
porušení smlouvy a kupující může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí kupujícího, která nabývá účinnosti dnem doručení výpovědi prodávajícímu.
4. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí straně.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení
odmítne, či jinak znemožní.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,
že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně,
dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly
na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami
platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
9. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně
závazných právních předpisů ČR, zejména občanským zákoníkem.
10. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden obdrží prodávající a jeden
kupující.
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11. Smluvní strany se dohodly, že smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
12. Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona
v souvislosti s uveřejněním smluv zajistí kupující.
13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, v platném znění. Účinnost Smlouvy nastává dnem zveřejnění
v registru smluv.
14. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn potřebný rozsah
Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to na dobu
potřebnou k dodržení zákonných povinností smluvních stran. Kupující je povinen
anonymizovat osobní údaje uvedené ve smlouvě, včetně tel. čísel, e-mailových adres,
adres bydliště a obchodních tajemství prodávajícího.

V Karviné dne

14.4.2020

V Karviné

dne 14.4.2020

za kupujícího

za prodávajícího

JUDr. Olga Guziurová, MPA
vedoucí Odboru organizačního

Martin Kruml
v. z. Michaela Ambrozová
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Příloha č. 1
Kalkulace č.
10958/1/2020

Ze dne
03.03.2020

Platná do
02.04.2020

Toyota Proace Verso Family
Podrobnosti nabídky

Speciální cena pro vás

828 070 Kč

Vybraný model

Proace Verso Family

Rok výroby

2020

Karoserie

L2

Motor

2,0 D-4D 180k diesel 8st. aut. převodovka

Verze

Základní verze

Speciální cena pro vás
Celková standardní cena

1 185 500 Kč

Celková výše poskytnuté slevy

-357 430 Kč

Speciální cena

828 070 Kč
Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Vozový park
Počet vozidel

1

Sleva pro vozový park

-31%

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.
Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.
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Kalkulace č.
10958/1/2020

Ze dne
03.03.2020

Platná do
02.04.2020

Toyota Proace Verso Family
Kalkulace pro vás
Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy
Vybraná doplňková výbava
Metalický lak karoserie
Toyota Traction Select
Paket Safety
Paket Comfort
Paket Comfort NAVI
Paket Executive
Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km
Tažné zařízení odnímatelné - 13pólová elektroinstalace (bez DPH)
instalace TZ
POV - povinná výbava
Celková cena

1 185 500 Kč

Sleva pro vozový park

-357 430 Kč

Speciální cena

828 070 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.
Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.
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Kalkulace č.
10958/1/2020

Ze dne
03.03.2020

Platná do
02.04.2020

Toyota Proace Verso Family
Výbava vašeho vozu (1/2)
Bezpečnost

Design

• Indikace zapnutí bezpečnostních pásů

• Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

• Přerušení dodávky paliva v případě nehody

• Vnější kliky dveří v barvě karoserie

• Airbagy přední (řidič + spolujezdec) (ve verzi Kombi a
Shuttle určeny k ochraně 2 spolujezdců – lavice vpředu)

• Krátká anténa

• Boční airbagy chránící hlavu a hrudník (1. řada)

Pohodlí

• Airbagy hlavové (2. a 3. řada)

• 12 V zásuvka na palubní desce

• Halogenové přední světlomety

• 12 V zásuvka v odkládací schránce

• Přední mlhové světlomety

• 12 V zásuvka v zadní části vozidla (2. a 3. řada,
zavazadlový prostor)

• Kontrola stability vozidla (ESC)
• ABS, VSC a BA
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Stěrače
• Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou a
přídavným zrcátkem pro sledování dětí
• Senzor deště (automatická aktivace stěračů)
• Senzor šera (automatická aktivace světel)

• Sklápěcí klíč s dálkovým ovládáním (1×) + pevný klíč
(1×)
• Sluneční clony
• LCD displej palubních přístrojů s textovými informacemi
• Elektrická přední okna
• Elektrická přední okna se sekvenčním ovládáním
• Příprava na tažné zařízení (kabeláž)
• Klimatizace automatická dvouzónová

• Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)

• Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem
(verze L1 a L2)

Design

• Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná a vyhřívaná

• Podlaha v kabině vpředu a vzadu textil

• Multifunkční střecha (pouze pro L1 a L2)

• Vnější boční ochranné lišty lakované v barvě karoserie
• Plastové prahové lišty (1. řada a 2. řada)
• Odkládací schránka uzavřená, osvětlená
• Osvětlení zavazadlového prostoru po levé straně
• Stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a 3. řadě
• „Letecké” stolky na zadní straně sedadel 1. řady
• Nárazníky přední a zadní – zadní částečně lakovaný v
barvě karoserie (L2)
• Pneumatiky 225/55 R17 XL VP
• 2. řada oken – posuvná, 3. řada oken ﬁxní (standard pro
verzi L0, pro verzi L1 a L2 nedostupné v kombinaci s
paketem AC Kombi)
• 2. a 3. řada oken – zatmavené (ﬁxní / posuvné pro verzi
L0), propustnost světla 30 %
• Horní odkládací schránka před spolujezdcem – chlazená
• Odkládací schránky v předních dveřích
• Rezervní kolo plnohodnotné

• Multifunkční střecha s ambientním LED osvětlením
• Centrální zamykání
• Čelní sklo akustické (pohlcující hluk) a atermické
• Parkovací senzory vzadu
• Multifunkční volant
Funkčnost
• Ochranná síť na zavazadla
• Pevný kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel
(neplatí pro L0)
• Systém Start & Stop
• Zesílená elektroinstalace
Audio
• 4 basové a 4 výškové reproduktory (100 W)
• Rádio AM/FM s integrovaným displejem (Bluetooth®,
USB) + 4 reproduktory

• 17" ocelová kola + celoplošné kryty

Sedadla

• Vnitřní zpětné zrcátko

• Látkové čalounění Toyota – černé barvy s hnědými prvky

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.
Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.
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Kalkulace č.
10958/1/2020

Ze dne
03.03.2020

Platná do
02.04.2020

Toyota Proace Verso Family
Výbava vašeho vozu (2/2)
Sedadla

Vybrané volitelné vybavení

• Paket sedadel FAMILY 5 míst: 2. řada: třímístná zvedací a
sklopná lavice, dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3
(vpravo), instalovaná v kolejnicích, úchyty ISOFIX,
opěradla sedadel nastavitelná a sklopná – jednotlivě

• Paket Comfort
• 17" kola z lehkých slitin
• Xenonové přední světlomety + LED světla denního
svícení + ostřikovače světlometů
• Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná, sklopná a
vyhřívaná
• 7" dotyková obrazovka
• Parkovací senzory vpředu a vzadu (se systémem
sledování slepého úhlu BSD)
• Zadní parkovací kamera zobrazující zorné pole 180°
• Systém Smart Entry, 2× klíč s dálkovým ovládáním,
vnější kliky v barvě karoserie s chromovaným detailem

Karoserie
• Posuvné boční dveře vpravo a vlevo, manuálně ovládané
• Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhřívaným
zadním oknem a stěračem
• Kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel
(Dostupné pouze pro karoserie L1 a L2 pokud je
obsažena 3. řada sedadel)
Vybrané volitelné vybavení
• Metalický lak karoserie
• Toyota Traction Select
• 5 samostatných jízdních režimů (možnost
přizpůsobení dle stavu vozovky)
• zvýšené užitečné zatížení
• 17“ kola z lehkých slitin
• ochranný kryt motoru (20 mm)
• Paket Safety
• asistent pro jízdu v pruzích (LDA)
• systém rozpoznávání dopravních značek s funkcí
přizpůsobení rychlosti (RSA)
• automatická dálková světla (AHB)
• akustické a atermické čelní sklo
• sledování únavy řidiče (DAA)
• předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s funkcí
rozpoznávání chodců (PD
• barevný LCD displej palubních přístrojů
• adaptivní tempomat (ACC)
• HUD displej (Head up display)
• upozornění na možnost kolize (FCW)
• vnitřní zpětné zpětné zrcátko s automatickou clonou
• funkce přisvícení do zatáček

• Paket Comfort NAVI
• multimediální systém PRO-Touch + NAVI
• Paket Executive
• Perforované kožené čalounění
• Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce s
masážní funkcí v bederní oblasti (podélné nastavení,
nastavení sklonu opěradla, výška sedáku a nastavení
bederní opěrky)
• Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce
• Lavice ve druhé a třetí řadě – vyjímatelná, posuvná po
kolejnicích dělená v poměru 2/3‑1/3, s opěradlem
sklopným k sedáku
• Paket HiFi: zesilovač pod předním sedadlem
spolujezdce
• 2 hloubkové a 2 výškové reproduktory + reproduktor
ve střední části palubní desky
• 2 reproduktory v druhé řadě ve dveřích, head‑up
display
• Zásuvka 230 V pod sedadlem spolujezdce
• Systém bezdotykového otevírání pravých a levých
bočních dveří s elektrickým pohonem, systém přisvícení
do zatáček, elektrický dětský zámek bočních a pátých
dveří
• Skyview – panoramatická střecha
• Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km
• Tažné zařízení odnímatelné - 13pólová
elektroinstalace (bez DPH)
• instalace TZ
• POV - povinná výbava

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.
Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.
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Kalkulace č.
10958/1/2020

Ze dne
03.03.2020

Platná do
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Toyota Proace Verso Family
Technické údaje (1/2)
Spotřeba pavliva a emise

Vnější rozměry

Kombinovaná [l/100 km]

6,0–6,4

Převis zadní

1153

Město [l/100 km]

7,3–7,7

Rozvor

3275

Mimo město [l/100 km]

5,3–5,7

Celková šířka (bez vnějších zrcátek)

1920

Celková šířka (s vnějšími zrcátky)

2204

Rozchod kol – přední (mm)

1630

Rozchod kol – zadní (mm)

1618

Vnější celková výška

1899

Palivo

nafta

Objem palivové nádrže [l]

69

Objem palivové nádrže pro AdBlue [l]

20.6

Emise CO2, kombinace [g/km]

159–170

Emisní norma

Euro 6.2

Motor
Typ motoru

přeplňovaný vznětový

Počet a uspořádání válců

řadový čtyřválec

Rozvodový mechanismus

16 ventilů DOHC

Vstřikování paliva

přímé vstřikování common rail

Zdvihový objem [cm3]

1997

Vrtání x zdvih [mm x mm]

85,0 x 88,0

Kompresní poměr

16,7:1

Maximální výkon [kW (k)/ot.min-1]

130 (177)/3750

Maximální točivý moment [Nm/ot.min-1]

400/2000

Světlá výška

150

Průměr otáčení

12.4

Rozměry nákladového prostoru (mm)
Maximální šířka nákladového prostoru mezi
podběhy kol

1228

Maximální šířka nákladového prostoru

1618

Maximální výška nákladového prostoru

1339

Maximální délka nákladového prostoru se
sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce

3511

Délka za první řadou sedadel

2763

Objem zavazadlového prostoru (po horní
hranu sedadel/po střechu) (l)
Minimální výška nákladové hrany

Rychlost
Maximální rychlost [km/h]

185

Objem nákladového prostoru (l)

0–100 km/h [s]

10.1

Maximální počet sedadel

Zavěšení kol
Zavěšení kol vpředu
Zavěšení kol vzadu

pseudo MacPherson
trojúhelníková vlečná ramena

Zadní brzdy

633

8 (dle konﬁgurace)

Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. 4554
řadě)
Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 3.
řadě)

2932

Víko zavazadlového prostoru (mm)

Brzdy
Přední brzdy

2000/3000

kotoučové ventilované
kotoučové plné

Vnější rozměry
Celková délka

5309

Převis přední

881

Maximální šířka

1212

Minimální výška nákladové hrany

584

Maximální výška nákladové hrany

664

Výška zadních dveří nákladového prostoru

1181

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.
Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.
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Toyota Proace Verso Family
Technické údaje (2/2)
Rozměry bočních posuvných dveří (mm)
Maximální šířka

933

Maximální výška

1181

Rozměry kabiny (mm)
Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel, ve výšce
dolní hrany okna

1712

Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel

1515

Šířka ve výšce loktů v druhé řadě sedadel

1586

Šířka ve výšce loktů v třetí řadě sedadel

1570

Hmotnosti
Provozní hmotnost vozidla [kg]

1780

Užitečná hmotnost [kg]

1115

Největší technicky přípustná hmotnost [kg]

2820

Celková hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]

750

Celková hmotnost brzděného přívěsu [kg]

2000

Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg]

4420

Maximální zatížení přední nápravy [kg]

1500

Maximální zatížení zadní nápravy [kg]

1500

Uvedené údaje o spotřebách paliva a emisích CO2 byly měřeny v souladu s požadavky stanovenými nařízením EU
715/2007 ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou závislé na verzi a výbavě automobilu.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.
Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.
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