
BELANGRIJKSTE UITRUSTING PROACE CITY ELECTRIC

COMFORT COOL PROF
(belangrijkste standaarduitrusting) (meeruitrusting t.o.v. Comfort) (meeruitrusting t.o.v. Live)
        5 jaar / 200.000 km garantie         Airconditioning handbediend         10 jaar gratis kaart updates
        8 jaar 160.000km fabrieksgarantie op de tractie batterij & extra garantie tot 15 jaar en 
1.000.000km bij jaarlijks onderhoud (tot 70% van de oorspronkelijke capaciteit)

        Cruise control met snelheidsbeperking         12 volt aansluiting in laadruimte

        16” stalen velgen en 215/65 R16 C 102H banden         Elektrische ramen vóór met autofunctie         16’’ stalen velgen zwart met wieldop en 215/65 R16 C 102H banden
        Airbag bestuurder + passagier vóór en zij         Rechterschuifdeur         Blind Spot Monitor
        Bandenspanningscontrolesysteem (TPWS)         Bumpers en zijbescherming volledig in carrosseriekleur
        Bekleding stof lichtgrijs LIVE         Climate Control links en rechts gescheiden
        Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar met lendensteun (meeruitrusting t.o.v. Cool)         LED laadruimte verlichting
        Bijrijdersstoel         Apple Carplay en Android Auto         Mistlampen vóór
        Buitenspiegels elektrisch bedienbaar en verwarmd         Centrale portiervergrendeling met twee afstandsbediening         Navigatiesysteem
        Centrale portiervergrendeling met één afstandsbediening         Parkeersensoren achter (4x)         Parkeer camera achter met hulplijnen
        Elektrische handrem         Regensensor         Parkeersensoren voor en achter met zijdelingse detectie (4x)
        Elektrische ramen vóór         Toyota Pro-Touch audio 7'' DAB+ en Bluetooth® systeem         Sjorogen op zijwand 4 stuks
        Gesloten achterdeuren (180° te openen)
        Radio DAB met Bluetooth® en USB aansluiting NAVIGATIE PAKKET PREMIUM PAKKET
        Schemersensor (optioneel op Live uitvoering) (optioneel op Prof uitvoering niet i.c.m. Safety Pakket) 
        Sjorogen op laadvloer 6 stuks         10 jaar gratis kaart updates         10” Digitaal teller cluster
        VSC (ESP), uitschakelbaar en Hill Start Assist (HAC)         Mistlampen vóór         Draadloos laden telefoon
        3 Fase 11kW onboard lader         Navigatiesysteem         Smart Entry en startknop
        3 Fase 11kW Laadkabel type 2 CCS
        100 kW DC snellaad mogelijkheid SAFETY PAKKET
        Rijmodus switch ECO, NORMAL en POWER (optioneel op Prof uitvoering niet i.c.m. Premium Pakket)

        10” Digitaal teller cluster
        Automatisch noodremsysteem
        Automatisch grootlicht
        Overbelading indicator
        Rijbaan assistentie
        Toyota Pre-Collision System (TPCS)
        Snelheidslimietherkenning- en snelheidsadviessysteem



Prijzen Proace City Electric 15 september 2021 
Proace City Electric (inhoud 3,3 m³)

BATTERIJ RANGE WLTP LAADVERMOGEN ZITPLAATSEN
NETTO CAT.PRIJS

EX. BTW
BEDRAG BPM BEDRAG BTW

FISCALE
WAARDE kW/pk

CO2 
uitstoot

Comfort 50kWh 275km ca. 800kg 2  €              25.995,00 -€                           5.458,95€                 31.453,95€               100/136 0
Cool 50kWh 275km ca. 800kg 2, optie 3  €              27.495,00 -€                           5.773,95€                 33.268,95€               100/136 0
Live 50kWh 275km ca. 800kg 2, optie 3  €              29.245,00 -€                           6.141,45€                 35.386,45€               100/136 0
Prof 50kWh 275km ca. 800kg 2, optie 3  €              31.695,00 -€                           6.655,95€                 38.350,95€               100/136 0

Proace City Electric Long (inhoud 3,9 m³)
Cool 50kWh 275km ca. 800kg 2, optie 3  €              28.495,00 -€                           5.983,95€                 34.478,95€               100/136 0
Live 50kWh 275km ca. 800kg 2, optie 3  €              30.245,00 -€                           6.351,45€                 36.596,45€               100/136 0
Prof 50kWh 275km ca. 800kg 2, optie 3  €              32.695,00 -€                           6.865,95€                 39.560,95€               100/136 0

MEERPRIJS FABRIEKSOPTIES
PRIJS EXCL.
BTW EN BPM

BEDRAG
BPM

BEDRAG
BTW

PRIJS INCL.
BTW EN BPM

Stone White  €                             -    €                             -    €                             -    €                             -   
Metallic lak  €                    495,00  €                             -    €                    103,95  €                    598,95 
Speciale lak (op aanvraag*)  €                    495,00  €                             -    €                    103,95  €                    598,95 
Bijrijdersbank i.p.v. stoel, inclusief neerklapbare rugleuning met schrijftafel (mobile office) 
en elektrische handrem  €                    350,00  €                             -    €                      73,50  €                    423,50 
Achterdeuren met ramen, achterruitverwarming en ruitenwissers incl. tussenwand met 
ruit (niet op Comfort, parkeer camera vervalt)  €                    295,00  €                             -    €                      61,95  €                    356,95 
Schuifdeur rechts op Comfort (standaard op overige uitvoeringen)  €                    350,00  €                             -    €                      73,50  €                    423,50 
2e schuifdeur links (niet op Comfort)  €                    395,00  €                             -    €                      82,95  €                    477,95 
Navigatie pakket (optioneel op Live uitvoering)  €                    550,00  €                             -    €                    115,50  €                    665,50 
Premium pakket (optioneel op Prof uitvoering, niet i.c.m. Safety pakket)  €                    950,00  €                             -    €                    199,50  €                1.149,50 
Safety pakket (optioneel op Prof uitvoering, niet i.c.m. Premium pakket)  €                1.250,00  €                             -    €                    262,50  €                1.512,50 

KOSTEN RIJKLAAR MAKEN
Inclusief transport, mattenset, kenteken en afleveringsbeurt  €                    670,21  €                    810,95 
Legeskosten (BTW vrij)  €                      42,65 
Registratiekosten (BTW vrij)  €                        6,40 
Recyclingbijdrage (incl. BTW)  €                      99,03  €                    119,83 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 5 jaar garantie§ (max. 200.000 km, waarbij in het eerste jaar géén kilometerbeperking geldt) en 15 jaar garantie op de tractie batterij (max 1.000.000 km), waarbij de eerste 8 jaar 160.000km fabrieksgarantie op de tractie batterij & extra 
garantie tot 15 jaar en 1.000.000km bij jaarlijks onderhoud (tot 70% van de oorspronkelijke capaciteit). 3 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosserie-garantie op plaatdelen tegen doorroesten van binnenuit, waarbij géén kilometerbeperking geldt. § : 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar 
Toyota Extra Care, neem contact op met uw Toyota-dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.



OMBOUW MOGELIJKHEDEN
Laadruimte afwerking ** excl. BTW (€) incl. BTW (€) excl. BTW (€) incl. BTW (€)
BUSINESS PACK (I.C.M. BANDENMAAT 195/65R15)
– Vloer professioneel incl. vloerschelpen (kunststof grijs aluminium afwerklijsten)
– Zijwandbekleding kunststof (grijs)
– Wielkast kunststof zwart
– Set lichtmetalen velg Ilaria 15” Titanium
– Chroom spiegelkappen

 €                1.350,00  €                1.633,50 

PROFESSIONAL LAADRUIMTE BETIMMERING
– Vloer professioneel incl. vloerschelpen (betonplex 9 mm bruin met aluminium 
afwerklijsten)
– Zijwandbekleding hout (berken 4 mm)
– Wielkast kunststof zwart
– LED verlichting

 €                    745,00  €                    901,45  €                    775,00  €                    937,75 

PROFESSIONAL LAADRUIMTE BETIMMERING LAT OM LAT
– Vloer professioneel incl. vloerschelpen (betonplex 9 mm bruin met aluminium 
afwerklijsten)
– Lat om lat boven
– Wielkast kunststof zwart
– LED verlichting

 €                    755,00  €                    913,55  €                    795,00  €                    961,95 

PROFESSIONAL LAADRUIMTE BEKLEDING KUNSTSTOF
– Vloer professioneel incl. vloerschelpen (kunststof grijs aluminium afwerklijsten)
– Zijwandbekleding kunststof (grijs)
– Wielkast kunststof zwart
– LED verlichting

 €                    810,00  €                    980,10  €                    850,00  €                1.028,50 

Vloer basis incl. vloerschelpen (betonplex 9 mm bruin zonder afwerklijsten) 235 284,35 255,00 308,55
Vloer professioneel incl. vloerschelpen (betonplex 9 mm bruin met aluminium 
afwerklijsten) 255 308,55 275,00 332,75
Vloer professioneel incl. vloerschelpen (multiplex  9 mm grijs gemeleerd aluminium 
afwerklijsten) 285 344,85 305,00 369,05
Vloer professioneel incl. vloerschelpen (kunststof grijs aluminium afwerklijsten) 325 393,25 345,00 417,45
Zijwandbekleding hout (berken 4 mm) voor versie met 1 schuifdeur 225 272,25 245,00 296,45
Zijwandbekleding hout (berken 4 mm) voor versie met 2 schuifdeuren 225 272,25 245,00 296,45
Zijwandbekleding hout (berken 4 mm) voor versie met 1 schuifdeur + achterdeurafwerking 
(achterdeuren met ramen) 295 356,95 315,00 381,15
Zijwandbekleding hout (berken 4 mm) voor versie met 2 schuifdeuren + 
achterdeurafwerking (achterdeuren met ramen) 295 356,95 315,00 381,15
Zijwandbekleding hout (berken 4 mm) voor versie met 1 schuifdeur + achterdeurafwerking 
(achterdeuren gesloten) 360 435,60 380,00 459,8
Zijwandbekleding hout (berken 4 mm) voor versie met 2 schuifdeuren + 
achterdeurafwerking (achterdeuren gesloten) 360 435,60 380,00 459,8
Zijwandbekleding kunststof (grijs) voor versie met 1 schuifdeur 235 284,35 285,00 344,85
Zijwandbekleding kunststof (grijs) voor versie met 2 schuifdeuren 235 284,35 305,00 369,05
Zijwandbekleding kunststof (grijs) voor versie met 1 schuifdeur + achterdeurafwerking 
(achterdeuren met ramen) 305 369,05 350,00 423,5
Zijwandbekleding kunststof (grijs) voor versie met 2 schuifdeuren + achterdeurafwerking 
(achterdeuren met ramen) 305 369,05 375,00 453,75
Zijwandbekleding kunststof (grijs) voor versie met 1 schuifdeur + achterdeurafwerking 
(achterdeuren gesloten) 370 447,70 445,00 538,45
Zijwandbekleding kunststof (grijs) voor versie met 2 schuifdeuren + achterdeurafwerking 
(achterdeuren gesloten) 370 447,70 465,00 562,65
Wielkast betimmering hout (bruin 9 mm) 230 278,30 230,00 278,3
Lat om lat boven voor versie met 1 schuifdeur 245 296,45 265,00 320,65
Lat om lat boven voor versie met 2 schuifdeur 245 296,45 265,00 320,65
Lat om lat boven schuifdeur boven hout berken voor versie met 1 schuifdeur + 
achterdeurafwerking (achterdeuren met ramen) 315 381,15 335,00 405,35
Lat om lat boven schuifdeur boven hout berken voor versie mett 2 schuifdeur + 
achterdeurafwerking (achterdeuren met ramen) 315 381,15 335,00 405,35
Lat om lat boven schuifdeur boven hout berken voor versie met 1 schuifdeur + 
achterdeurafwerking (achterdeuren gesloten) 380 459,80 400,00 484

Proace City Electric Proace City Electric Long



Lat om lat boven schuifdeur boven hout berken voor versie met 2 schuifdeur + 
achterdeurafwerking (achterdeuren met ramen) 380 459,80 400,00 484

Laadruimte afwerking ** excl. BTW (€) incl. BTW (€) excl. BTW (€) incl. BTW (€)
Afkitten van naden tussen vloer, zijwandbekleding en wielkast betimmering 95 114,95 95,00 114,95
Mechanische dakventilator 275 332,75 275,00 332,75
LED verlichting centraal in laadruimte 130 157,30 130,00 157,3
Telematica
VDO Tachograaf incl. montage en ijken 1.695 2.050,95 1.695,00 2.050,95

** Laadvloer word standaard geleverd met voetschelpen en sjorogen voor bevestiging.

MEERPRIJS DEALEROPTIES**
Consumentenprijs
excl. BTW (€)

Consumentenprijs
incl. BTW (€)

Comfort tussenwand  (diverse uitvoeringen met ruimere verstelmogelijkheden 
bestuurdersstoel)   (vanafprijs)  €                    311,00  €                    376,31 
Navigatie TomTom op vaste houder incl. lader (accessoire Comfort en Cool)   (vanafprijs)  €                    313,00  €                    378,73 
Lederen bekleding, diverse kleuren en uitvoeringen    (vanafprijs)  €                    575,00  €                    695,75 
Stoelverwarming bestuurdersstoel (alleen i.c.m. lederen bekleding)  €                    125,00  €                    151,25 
Stoelverwarming passagiersstoel (alleen i.c.m. lederen bekleding)  €                    125,00  €                    151,25 
Lederen stuurwiel (alleen i.c.m. lederen bekleding)  €                    265,00  €                    320,65 
Toyota ProTect exterieurbehandeling  €                    335,00  €                    405,35 
Meerprijs luxe kentekenplaten  €                      20,66  €                      25,00 


