
Dojazd až

Mirai už od 64 990 €

64 990 €

UŽ OD

VODÍK 
Revolučný pohon bez emisií Bezstarostný dojazd viac ako 650 km 

(podľa WLTP)

BUDÚCNOSŤ JE TERAZ

650 km

ÚPLNE NOVÁ
TOYOTA
MIRAI



* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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– Automatická klimatizácia (dvojzónová)
– Systém čistenia vzduchu
– Smart Entry & Start – bezkľúčové 

odomykanie a štartovanie
– LED svetlá denného svietenia
– Bi-LED predné svetlomety
– 19" zliatinové disky kolies, 

pneu 235/55 R19
– Textilné čalúnenie sedadiel čierne
– Vyhrievané predné sedadlá

– Prémiový audio systém JBL so 
14 reproduktormi

– Multimediálny systém Toyota Touch® 2 
s farebnou dotykovou obrazovkou (12,3")

– Navigácia Toyota Touch® 2 s GO
– Rozhranie Android Auto ™ 

a Apple CarPlay*

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy

64 990 €

CENA OD:

EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort)

– Panoramatický monitor s 360-stupňovým 
kamerovým systémom (PVM)

– Bi-LED predné svetlomety s funkciou 
adaptívnych diaľkových svetiel (AHS)

– Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu 
v stredovej konzole

– Vyhrievaný volant
– Kožené čalúnenie (syntetická koža)

– Vyhrievané vonkajšie sedadlá v druhom 
rade sedadiel

– Sledovanie slepého uhla (BSM)
– Systém na detekciu prekážky (ICS)
– Upozornenie na dopravu za vozidlom 

(RCTA)
– Zatmavené zadné okná (Privacy Glass)

Voliteľné pakety výbavy: 
VIP Black alebo VIP White

68 990 €

CENA OD:

ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY TOYOTY MIRAI
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VERZIA EXECUTIVE 
S PAKETOM VIP BLACK
Mirai FCEV 182 k

SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU

Bohatá štandardná výbava

Atraktívna verzia Executive s paketom VIP Black 
je okrem iného vybavená 20“ zliatinovými diskami 
kolies v čiernom prevedení, koženým čalúnením 
(semi-anilínová koža), ventilovanými sedadlami vpredu, 
automatickou trojzónovou klimatizáciou 
a panoramatickou strechou.

Pokročilé bezpečnostné prvky

Balík pokročilých systémov aktívnej bezpečnosti 
Toyota Safety Sense – AHB, IACC, PCS, LTA, RSA, 
BSM a RCTA – pomáhajú vodičovi na ceste a dodávajú 
pocit dôvery počas jazdy.

Technológia pre vás

Vďaka integrácii smartfónov prostredníctvom funkcií 
Apple CarPlay* a Android Auto™ môžete používať svoje 
obľúbené aplikácie, ako napríklad Spotify, WhatsApp, 
Mapy Google a Waze, ku ktorým získate prístup 
pomocou hlasového asistenta Siri alebo Ok Google. 
Pomocou aplikácie MyT na svojom smartfóne zase môžete 
komunikovať so svojím vozidlom, nech ste kdekoľvek. 
Môžete si naplánovať cestu z pohodlia domova, 
vyhľadať zaparkované vozidlo a dokonca dostávať 
upozornenia na potrebu servisnej prehliadky.

Máte záujem o túto verziu? Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.

Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte 
si takú Mirai, ktorá vám bude dokonale vyhovovať.

75 990 €
CENA S DPH OD:

Verzia Executive 
s paketom VIP Black 
FCEV 182 k

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ VR. DPH)
Modelový rok: 2021 Cenník platný od 18. 11. 2022

Sedan Comfort Executive

Mirai FCEV 134 kW vodík 64 990 € 68 990 €

ZISTITE, PREČO JE PRÁVE TOYOTA MIRAI SKVELÁ VOĽBA

DIZAJN

Elegantná a dynamická 
silueta

VODÍK

Revolučný pohon 
bez emisií

0 g/km 

Výfukové emisie 
obsahujú len čistú vodu

5 minút

Žiadne dobíjanie, stačí 
jednoducho natankovať

650 km

Dojazd 650 km 

PRIDAJTE VÝHODNÝ PAKET VÝBAVY

PAKET VIP BLACK 7 000 € 

k dispozícii pre výbavu: Executive

PAKET VIP WHITE 7 000 € 

k dispozícii pre výbavu: Executive

– Automatická klimatizácia trojzónová
– Elektricky výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 

s pamäťovou funkciou
– Head-up displej
– Parkovací asistent – plne automatické parkovanie
– 20" zliatinové disky kolies čierny dizajn, pneumatiky 245/45 R20
– Panoramatická presklená strecha
– Čalúnenie sedadiel z prírodnej kože čierne alebo svetlé
– Pamäťová funkcia sedadla vodiča
– Vyhrievanie sedadiel vpredu a zadných bočných sedadiel
– Ventilované sedadlá vpredu aj vzadu
– Zadná lakťová opierka s ovládaním rádia, sklápaním zadných sedadiel, 

reguláciou teploty a zadných roliet 
– Vnútorné spätné zrkadlo s digitálnym displejom 
– Ostrekovač kamery vnútorného spätného zrkadla 
– Osvetlený priestor pre nohy

– Automatická klimatizácia trojzónová
– Elektricky výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 

s pamäťovou funkciou
– Head-up displej
– Parkovací asistent – plne automatické parkovanie
– 20" zliatinové disky kolies čierny dizajn, pneumatiky 245/45 R20
– Panoramatická presklená strecha
– Čalúnenie sedadiel z prírodnej kože biele 
– Pamäťová funkcia sedadla vodiča
– Vyhrievanie sedadiel vpredu a zadných bočných sedadiel
– Ventilované sedadlá vpredu aj vzadu
– Zadná lakťová opierka s ovládaním rádia, sklápaním zadných sedadiel, 

reguláciou teploty a zadných roliet
– Vnútorné spätné zrkadlo s digitálnym displejom
– Ostrekovač kamery vnútorného spätného zrkadla
– Osvetlený priestor pre nohy
– Biela povrchová úprava palubnej dosky
– Dekory vo farbe medi na palubnej doske
– Predné a zadné dvere s dekormi vo farbe medi
– Hnedé prešitie na predných dverách
– Hnedá lakťová opierka
– Hnedé kľučky dverí
– Hnedé prešite na predných lakťových opierkach
– Prešitie na lakťových opierkach na predných a zadných dverách 

v béžovej farbe



5

DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

19" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 235/55
Pre výbavu Comfort 

19" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 235/55
Pre výbavu Executive 

20" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 245/45
Pre paket VIP Black, VIP White

Textilné čalúnenie čierne
Pre výbavu Comfort

Čalúnenie zo syntetickej kože
Pre výbavu Executive

Čalúnenie z prírodnej kože čierne
Pre paket VIP Black

Čalúnenie z prírodnej kože biele
Pre paket VIP White

ZVOĽTE SI FARBU KAROSÉRIE

219 Čierna – klasická
špeciálny lak
900 €

8S6 Modrá – nočná
metalický lak
bez príplatku

3U5 Červená – karmínová
špeciálny lak
900 €

1L5 Striebornosivá 
špeciálny lak
900 €

8Y7 Modrá – žiarivá
špeciálny lak
900 €

1J6 Strieborná – zamatová
špeciálny lak
900 €

090 Biela – perleťová
špeciálny lak
900 €
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SLUŽBY TOYOTA CONNECTED
Služby Toyota Connected v mobilnej aplikácii MyT sú bezplatným súborom online služieb určených pre vás a vaše vozidlo. Odteraz dokážete 
komunikovať so svojím vozidlom pomocou smartfónu a zistiť viac o jeho stave a polohe, či dokonca plánovať budúce cesty.

Súkromie je najdôležitejšie
Vážime si vaše súkromie, a preto máte 
prístup ku všetkým informáciám o používaní 
svojej Toyoty len vy.

Nájsť moje vozidlo
Zabudli ste, kde je zaparkovaná vaša Toyota? 
Aplikácia vám ukáže presnú polohu vozidla, 
ktorú môžete zdieľať aj s inými ľuďmi

Údržba a servis
V aplikácii MyT nájdete kontakt na všetky 
autorizované predajne značky Toyota, 
môžete si zvoliť svoju preferovanú predajňu 
a objednať sa na servisnú prehliadku.

Ovládanie klimatizácie na diaľku
Využite možnosť vychladiť alebo vyhriať 
vozidlo ešte pred cestou vďaka funkcii 
diaľkového ovládania klimatizácie v MyT.

Odoslať do vozidla
Naplánujte si svoju ďalšiu cestu z pohodlia 
domova a následne ju odošlite z aplikácie 
MyT priamo do navigačného systému 
vo svojej Toyote.

Dáta o jazde
Pozrite si zaujímavé informácie týkajúce sa 
vášho jazdného štýlu, ako sú napr. rýchlosť, 
zrýchlenie alebo prejdená vzdialenosť. 
Rozdeľte si svoje cesty na pracovné 
a súkromné.

Ovládanie nabíjania a klimatizácie na diaľku
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POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

 Štandardne   – Nie je k dispozícii

Pohodlie a funkčnosť Comfort Executive
Elektricky ovládané okná s funkciou jedného dotyku
Osvetlený vstup do vozidla
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Vnútorné spätné zrkadlo s digitálnym displejom – VIP Black / VIP White
Ostrekovač kamery vnútorného spätného zrkadla – VIP Black / VIP White
Automatická klimatizácia dvojzónová
Automatická klimatizácia trojzónová – VIP Black / VIP White
Diaľkové ovládanie klimatizácie 
Zadné výduchy klimatizácie
12V zásuvka v stredovom paneli
Vonkajšie spätné zrkadlá - elektricky ovládané, sklopné, vyhrievané
Zadná parkovacia kamera s vodiacimi čiarami
Panoramatický monitor s 360-stupňovým kamerovým systémom (PVM) –
Manuálne výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant –
Elekticky výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant –
Elektricky výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant s pamäťovou funkciou – VIP Black / VIP White
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu v stredovej konzole –
Systém na detekciu prekážky (ICS) (4 senzory vpredu a 4 vzadu) –
Head-up displej – VIP Black / VIP White
Parkovací asistent – plne automatické parkovanie – VIP Black / VIP White
Elektricky otvárateľný batožinový priestor 
Aktívne tlmenie hluku –
Vyhrievanie zadného okna
Systém čistenia vzduchu
Automatické uzamknutie vozidla pri jazde 
Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie 
Štartovanie motora pomocou tlačidla
Elektricky otvárateľné veko nádrže 
Vyhrievané stierače čelného okna 

Dizajn exteriéru Comfort Executive
Vonkajšie kľučky dverí lakované vo farbe karosérie 
Predný nárazník vo farbe karosérie 
Bočné zrkadlá vo farbe karosérie 
Anténa v tvare žraločej plutvy 
Vyhrievané trysky ostrekovačov 
Dvojitá koncovka výfuku
Zatmavené zadné okná (Privacy Glass) –

Osvetlenie Comfort Executive
Bi-LED predné svetlomety (1 LED segment) –
Bi-LED predné svetlomety s funkciou adaptívnych diaľkových svetiel (AHS) (2 LED segmenty) –
Smerové svetlá LED (1 LED segment) –
Smerové svetlá MultiLED –
LED svetlá denného svietenia 
Zadné kombinované svetlá LED
Automatické nastavenie výšky svetlometov

Pneumatiky a disky kolies Comfort Executive
19" zliatinové disky kolies, strieborné, pneumatiky 235/55 R19 –
19" zliatinové disky kolies, lesklé strieborné, pneumatiky 235/55 R19 –
20" zliatinové disky kolies čierny dizajn, pneumatiky 245/45 R20 – VIP Black / VIP White
Súprava na opravu pneumatík

Dizajn interiéru Comfort Executive
Trojramenný kožený volant s perforáciou
Vyhrievaný volant –
Čierne čalúnenie stropu
Obloženie interiéru v imitácii kože
Elektrické panoramatické strešné okno – VIP Black / VIP White
Prémiové osvetlenie vozidla (8 farebných kombinácií) –
Osvetlený priestor pre nohy – VIP Black / VIP White
Madlá nad dverami
Držiak nápojov (2× vpredu, 2× vzadu)



* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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Dizajn interiéru Comfort Executive
Biela povrchová úprava palubnej dosky – VIP White
Dekory vo farbe medi na palubnej doske – VIP White
Predné a zadné dvere s dekormi vo farbe medi – VIP White
Hnedé prešitie na predných dverách – VIP White
Hnedá lakťová opierka – VIP White
Hnedé kľučky dverí – VIP White
Hnedé prešite na predných lakťových opierkach – VIP White
Prešitie na lakťových opierkach na predných a zadných dverách v béžovej farbe – VIP White

Sedadlá Comfort Executive
Textilné čalúnenie sedadiel čierne –
Čalúnenie sedadiel syntetická koža čierne –
Kožené čalúnenie (semi-anilínová koža) v čiernej alebo bielej farbe – VIP Black / VIP White
Vyhrievané sedadlá vpredu 
Vyhrievané sedadlá vpredu a zadné krajné sedadlá – VIP Black / VIP White
Ventilované predné a zadné sedadlá – VIP Black / VIP White
Predná a zadná lakťová opierka 
Zadná lakťová opierka s ovládaním rádia, sklápania zadných sedadiel, regulácie teploty a zadných roliet – VIP Black / VIP White
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča (8 smerov) a spolujazdca (4 smery)
Manuálne nastaviteľný sklon sedadla spolujazdca
Pamäťová funkcia sedadla vodiča – VIP Black / VIP White
Manuálne nastaviteľná bedrová opierka sedadla vodiča
Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca –

Navigácia a multimédiá Comfort Executive
Multimediálny systém Toyota Touch® 2 (12,3”) s farebnou dotykovou obrazovkou a navigáciou GO
Prémiový audio systém JBL so 14 reproduktormi
DAB
Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
Rozhranie Android Auto™ a Apple CarPlay*
Služby Toyota Connected
2 USB porty v prednej lakťovej opierke
2 USB porty pre cestujúcich vzadu

Bezpečnosť a nové technológie Comfort Executive
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Inteligentný adaptívny tempomat s plným rozsahom rýchlostí (IAAC)
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s rozpoznávaním chodcov a cyklistov
Systém zmierňovanie rizika kolíze na križovatkách
Asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu (LTA) s vibráciami volantu
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Núdzový asistent riadenia (ESA)
Sledovanie slepého uhla (BSM) –
Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Elektronická parkovacia brzda (EHB)
Senzor dažďa
7 SRS airbagov (hlavové, predné, bočné a kolenný na strane vodiča)
Bezpečnostný systém e-Call
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Asistent zjazdu z kopca (DAC)
Akustický výstražny systém vozidla (AVAS)
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
Systém detekcie únavy vodiča (SWS)
Inteligentné stierače predného okna so senzorom dažďa
Elektronická parkovacia brzda (EHB)
Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) –
Indikátor nabitia batérie
Indikátor jazdy v ECO režime
Úroveň spotreby vodíka
Indikátor stavu palivových článkov

Dodatočná ochrana a zabezpečenie proti krádeži Comfort Executive
Alarm
Imobilizér
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem batožinového priestoru

300 l

14
80

 m
m

4975 mm1885 mm

2920 mm1090 mm 965 mm

Spotreba paliva Mirai FCEV 134 kW vodík
Kombinovaná [kg H₂/100 km] 0,84

Emisie CO₂
Kombinované [g/km] 0

Palivové články a vysokonapäťový akumulátor
Počet článkov 330
Spôsob zapojenia sériové
Výkonová hustota [kw/l] 4,4–5,4
Maximálny výkon [kW/k] 128 / 174
Typ vysokonapäťového akumulátora Lítium-iónový
Počet článkov akumulátora 84
Menovité napätie [V] 310,8
Kapacita [Ah] 4

Zásobník paliva
Kapacita [kg] 5,6
Objem [l] 142,2

Pohonné ústrojenstvo
Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1] 134 (182) / 6940
Maximálny krútiaci moment [Nm] 300
Typ Synchrónny motor s permanentným magnetom

Podvozok
Zavesenie kolies Multilink
Minimálny polomer otáčania stopový / obrysový [m] 5,8 / 6,3
Brzdy vpredu / vzadu Kotúčové / ventilované
Súčiniteľ odporu vzduchu [Cx] 0,29

Jazdné vlastnosti
Najvyššia rýchlosť [km/h] 175
0–100 km/h [s] 9,2

Rozmery a hmotnosti
Prevádzková hmotnosť [kg] 1975–2025
Celková hmotnosť [kg] 2415
Rozchod kolies vpredu [mm] 1610
Rozchod kolies vzadu [mm] 1605
Svetlá výška [mm] 150

Ťažná kapacita
Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 0
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 0

Pohodlie
Počet miest na sedenie 5
Dojazd [km] 650

Vonkajšia hladina hluku
Pohybujúce sa vozidlo [dB(A)] 64



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 
a vodíkovými palivovými článkami je na komponenty hybridného pohonu a elektrického pohonu s vodíkovými palivovými článkami 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.

VOLITEĽNÁ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
Predĺžená záruka na 5 rokov od dátumu prevzatia vozidla alebo do najazdených 160 000 km a asistenčné služby na 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou (uvedené údaje 
sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota. 
Spotreba paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav vozidla, 
inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla.

Váš autorizovaný predajca Toyota

MIRAI 
SILA VODÍKA


