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–  17" zliatinové disky (s celoplošnými 
krytmi), pneu 195/60 R17 

–  Látkové čalúnenie 
–  Predné projektorové Bi-LED svetlomety 
–  Vyhrievané predné sedadlá 
–  Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča 

–  Multimediálny systém Toyota Smart 
Connect® s farebným dotykovým 
displejom (12,3") 

–  Zabudovaná navigácia Connected Plus1 
s rozšírenými funkciami a predplatenými 
dátami na 4 roky (aktualizácia máp online) 

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy 

PRESTIGE 
Vybrané prvky štandardnej výbavy  
(navyše k výbave Comfort) 

EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy  
(navyše k výbave Prestige)

–  19" zliatinové disky, pneu 195/50 R19
–  Vnútorné spätné zrkadlo s digitálnym 

displejom
–  Vyhrievaný volant
–  Elektrické otváranie dverí 

batožinového priestoru

–  Matrixové svetlomety LED so systémom 
adaptívnych diaľkových svetiel AHS

–  Automatické nastavovanie výšky 
svetlometov 

Voliteľné pakety výbavy:  
Paket Skyview 

–  Vyhrievané zadné sedadlá 
na vonkajšej strane

–  Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
–  Ventilované predné sedadlá
–  Panoramatické zobrazovanie okolia 

vozidla (360 stupňov)

–  Pokročilý parkovací asistent 
Toyota Teammate 

–  Strecha s fotovoltaickými panelmi 
s možnosťou nabíjania batérie 
slnečnými lúčmi

ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY 
MODELU PRIUS PLUG-IN HYBRID 

CENA OD:

44 990 €

CENA OD:

46 990 €

CENA OD:

52 290 €
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VÝBAVA PRESTIGE
2.0 Plug-in Hybrid (223 k) aut. prevodovka e-CVT 

SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU 

Inovatívne technológie 

Vo výbave Prestige nájdete Multimediálny 
systém Toyota Smart Connect® s farebným 
dotykovým displejom (12,3"), 6 reproduktorov, 
elektricky otvárateľné dvere batožinového 
priestoru a systém sledovania slepého uhla 
(BSM). 

Pokročilá bezpečnosť 

Najnovší balík pokročilých systémov aktívnej 
bezpečnosti Toyota Safety Sense dodáva 
vodičovi pocit istoty na cestách. 

Najmodernejšie technológie 

Nový Prius Plug-in Hybrid disponuje zabudovanou 
navigáciou Connected Plus s predplatenými 
dátami na 4 roky a navyše má vodič k dispozícii 
služby pripojenia Toyota Connected Car2. 

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

Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte si taký 
Prius Plug-in Hybrid, ktorý vám bude dokonale vyhovovať. 

Výbava Prestige  
2.0 Plug-in Hybrid (223 k) aut. prevodovka e-CVT 

46 990 €
CENA OD: 
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Plug-in Hybrid Comfort Prestige Executive

2.0 Plug-in Hybrid (223 k) aut. prevodovka e-CVT 44 990 46 990 52 290

Modelový rok: 2023. Rok výroby: 2023. 

e-CVT – elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom 
* Cenník platí do odvolania alebo do vypredania zásob. 

Platnosť cenníka od 1. 5. 2023.*

ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ VR. DPH)

Viac ako 20 miliónov predaných hybridov 
Toyota po celom svete. 

Na hybridný akumulátor 
poskytujeme možnosť 
predĺženej záruky až 
na dobu 10 rokov.3

Viac istoty za volantom vďaka 
najvyspelejším systémom aktívnej 
bezpečnosti Toyota Safety Sense.

20 miliónov 10 rokov BEZPEČNOSŤ 

ZISTITE, PREČO JE PRÁVE TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID SKVELÁ VOĽBA

PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

 – Panoramatická strecha s manuálne ovládanou roletou 

PAKET SKYVIEW 
800 € 
dostupný pre výbavu: Prestige
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DISKY KOLIES A ČALÚNENIE 

17" zliatinové disky  
pneumatiky 195/60 R17 
(s celoplošnými krytmi) 
Štandard vo výbave Comfort 

19" zliatinové disky  
pneumatiky 195/50 R19 
Štandard vo výbave Prestige 
a Executive 

Textilné čalúnenie čierne (FA20) 
Štandard vo výbave Comfort 
a Prestige 

Čalúnenie z Eko kože čierne (EA20) 
Štandard vo výbave Executive 

ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

1L0 Strieborná – metalická   
Metalický lak  
520 € 

5C5 Žltá – horčicová   
Metalický lak  
520 € 

218 Čierna – klasická  
Metalický lak  
520 € 

3U5 Červená – karmínová 
Špeciálny lak  
780 €

1M2 Sivá – kamenná 
Metalický lak  
520 € 

089 Biela – platinová 
Perleťový lak  
780 €

8Q4 Modrá – námorná 
Štandardný lak  
Bez príplatku
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Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ s DPH)  

Povinná výbava (lekárnička, výstražný trojuholník, reflexná vesta)

Prémiové velúrové textilné koberce 830g (sada)

Nabíjacia stanica Wallbox Connected (vrátane kábla) 1.468 €*

Bezpečnostné skrutky kolies 58 €*

Lapače nečistôt, sada predných a zadných 159 €*

Plastová rohož do bat.priestoru 81 €*

Toyota ProTect Body: 5ročná ochrana laku karosérie (špičková technológia), vrátane aplikácie 269 €

Toyota ProTect Interiér: 5ročná ochrana interiéru (bez zanechania škvŕn), vrátane aplikácie 119 €

Toyota ProTect Zliatinové kolesá: 5ročná ochrana diskov kolies (pred všetkými druhmi prachu), vrátane aplikácie 69 €

Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160000 km 599 €**

* Cena bez inštalácie. 
** Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla. 

ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE 

 – jednoducho skladateľný 
 – výrazné farebné prevedenie 

 – jednoduchá obsluha 
 – dĺžka kábla 6 m 

KÁBEL PRE NABÍJANIE  
ZADARMO 

Nabíjací kábel, typ Menekes (5m), s pamäťou pre rýchle skladanie 

dostupný pre všetky verzie 

ZÁKLADNÝ WALLBOX TOYOTA  
727 € 
Tento najmenší nástenný wallbox svojho druhu, vhodný na domáce aj čiastočne 
verejné použitie. Dodávaný so zabudovaným nabíjacím káblom a konektorom 
typu 2, zaručuje bezproblémové používanie. 

dostupný pre všetky verzie 
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POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY 
 Štandardne     – Nie je k dispozícii 

Pohodlie a funkčnosť Comfort Prestige Executive
Elektricky ovládané predné a zadné okná 
Vyhrievané stierače čelného skla 
Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá 
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá 
Kozmetické zrkadlo v slnečnej clone na strane vodiča 
Kozmetické zrkadlo v slnečnej clone na strane spolujazdca
Vnútorné spätné zrkadlo s digitálnym displejom –
12V zásuvka v stredovom paneli 
230 V zásuvka v batožinovom priestore 
Multifunkčný volant s tlačidlami ovládania pre multimédiá 
Vyhrievanie volantu –
Vetracie otvory pre druhý rad sedadiel 
Technológia čistenia a zvlhčovania vzduchu Nanoe-X® 
Automatická klimatizácia (dvojzónová) 
Zadná parkovacia kamera s dynamickými vodiacimi čiarami 
Ostrekovač zadnej parkovacej kamery 
Spúšťanie motora tlačidlom 
Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie 
Roleta batožinového priestoru 
Úložný priestor pod podlahou batožinového priestoru 
Elektrické otváranie dverí batožinového priestoru –
Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla (360 stupňov) – –
Pokročilý parkovací asistent Toyota Teammate – –
Strecha s fotovoltaickými panelmi s možnosťou nabíjania batérie – –
Panoramatická strecha s manuálne ovládanou roletou – Skyview –
Kábel pre nabíjenie vozidla zo štandardnej zásuvky (230 V/ 150 W/ 10 A) 
Palubná nabíjačka (3,3 kW) 

Osvetlenie Comfort Prestige Executive
Oneskorené zhasnutie svetiel po vypnutí motora (funkcia „Follow-me home“)
LED svetlá pre denné svietenie 
LED zadné svetlá 
LED smerové svetlá – –
LED smerové svetlá s integrovanými dennými svetlami –
Lineárne LED zadné svetlo –
Automatické nastavenie sklonu svetlometov –
Predné projektorové Bi-LED svetlomety 
Systém adaptívnych diaľkových svetiel (AHS) –

Exteriér Comfort Prestige Executive
Strešná anténa v tvare žraločej plutvy 
Zatmavené zadné okná (Privacy glass) 
Zadný spojler 
Povrchová úprava spodnej prednej mriežky – čierna – –
Povrchová úprava spodnej prednej mriežky – klavírna čierna –
Lemy blatníkov v čiernej farbe – –
Lemy blatníkov v klavírnej čiernej –

Pneumatiky a disky kolies Comfort Prestige Executive
Súprava na opravu pneumatík 
17" zliatinové disky s pneumatikami 195/60 R17 (s celoplošnými krytmi) – –
19" zliatinové disky s pneumatikami 195/50 R19 –

Interiér Comfort Prestige Executive
Digitálny rýchlomer 
Trojramenný kožený volant 
Ambientné osvetlenie palubnej dosky 
LED osvetlenie interiéru 
Prahové lišty vpredu 
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Sedadlá Comfort Prestige Executive
Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40 
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča 
Elektricky nastaviteľná výška sedadla vodiča 
Elektricky nastaviteľný stupeň sklonu sedadla vodiča 
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka sedadla vodiča 
Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca vpredu 
Vyhrievanie predných sedadiel 
Vyhrievané zadné sedadlá na vonkajšej strane – –
Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou – –
Ventilované predné sedadlá – –
Textilné čalúnenie v čiernej farbe –
Čalúnenie z Eko kože v čiernej farbe – –

Multimédiá a Navigácia Comfort Prestige Executive
Porty USB-C vpredu (2×) 
Porty USB-C pre druhý rad (2×)
Port USB-C v prednej lakťovej opierke 
DAB (tuner s podporou digitálneho vysielania)
Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov 
6 reproduktorov 
Farebný TFT multiinformačný displej v prístrojovom štíte 7" 
Multimediálny systém Toyota Smart Connect® s farebným dotykovým displejom (12,3") 
Zabudovavá navigácia Connected Plus¹ s rozšírenými funkciami a predplatenými 
dátami na 4 roky (aktualizácia máp online) 
Inteligentný hlasový asistent 
Podpora Apple CarPlay* s bezdrôtovým pripojením a Android Auto™  
s pripojením cez kábel 
Služby pripojenia Toyota Connected Car2 

Vzdialené služby MyT Comfort Prestige Executive
Diaľkové ovládanie klimatizácie cez aplikáciu MyT2 
Diaľková aktivácia výstražných svetiel cez aplikáciu MyT2 
Diaľkové odomykanie a zamykanie centrálneho zamykania cez aplikáciu MyT2 

Bezpečnosť a technológie Comfort Prestige Executive
Akustický výstražný systém vozidla (AVAS) 
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC) 
Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL) 
Obmedzovač nežiadúceho zrýchlenia pri nízkych rýchlostiach 
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)  
s detekciou chodcov, cyklistov a motocyklistov 
Asistent pre predchádzanie kolíziám v križovatkách (ITA) 
Systém zmierňovania rizika kolízie v križovatkách 
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) 
Systém núdzového zastavenia vozidla (EDSS) 
Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA) 
Asistent zmeny jazdného pruhu (LCA) 
Asistent bezpečného vystupovania (SEA) 
Proaktívny asistent riadenia (PDA)  
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB) 
Automaticky blikajúce zadné výstražné svetlá (ARFHL) 
Kamera monitorujúca vodiča 
Bezpečnostný systém e-Call 
Sledovanie slepého uhla (BSM) 
Upozornenie na dopravu pred vozidlom (FCTA) 
Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) s funkciou brzdenia 
Systém na detekciu prekážky vpredu (ICS) 
Systém na detekciu prekážky vzadu (ICS) s detekciou chodcov a vozidiel 
Výstražný systém integrovaný do ambientného osvetlenia na prístrojovej doske 
Predné a bočné airbagy vodiča a spolujazdca 
Kolenný airbag vodiča 
Hlavové airbagy 
Deaktivácia airbagu predného spolujazdca 
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá) 
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Podrobné technické údaje nájdete v katalógu 
alebo na webovej stránke www.toyota.sk

POZRITE SI 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

Spotreba paliva

2.0 Plug-in Hybrid (223 k)  
aut. prevodovka e-CVT  
benzín 

Kombinovaná spotreba podľa WLTP [l/100 km] 0,5–0,7

Kombinované emisie CO₂ podľa WLTP [g/km] 11–16

Emisná norma EURO 6 AP

Objem palivovej nádrže [l] 40

Palivo Motorový benzín 95 oktánov a viac 

Motory a výkony
Typ spaľovacieho motora  Radový benzínový štvorvalec 

Zdvihový objem [cm³] 1987

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1] 122 (152)/6 000

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1] 190/4 400–5 200

Celkový výkon hybridného systému [kW (k)] 164 (223)

Typ elektromotora Synchrónny s permanentným magnetom 

Výkon elektromotora [kW (k)] 120 (163)

Maximálna rýchlosť [km/h] 177

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] 6,8

Batéria a nabíjanie  
Akumulátor hybridného pohonu Lítium-iónová batéria

Kapacita akumulátora [kWh] 13,6

Palubná nabíjačka [kW] 3,3

Dojazd v EV móde – kombinovaný [km] 71–86

Dojazd v EV móde – mesto [km] 98–110

Transport
Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 0

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 0

Nosnosť strechy [kg] 0

Objem batožinového priestoru [m³] 0,284

Bezpečnosť a technológie Comfort Prestige Executive
Detská poistka zadných dverí 

Asistenčné systémy riadenia, brzdenia  
a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS) 

Elektronická parkovacia brzda 

Automatické svetlá so senzorom šera 

Inteligentné stierače predného okna so senzorom dažďa 

Toyota Safety Sense s aktualizáciou online (OTA) 

Dodatočná ochrana Comfort Prestige Executive
Imobilizér

* 17" disky. 

1782 mm 1782 mm

14
20

* /
 1

43
0 

m
m

974 mm2750 mm

4599 mm

875 mm



1 Pre používanie navigácie Connected Plus je potrebná registrácia a aktivácia v aplikácii MyT. 
2 Ak chcete využívať služby pripojenia Toyota Connected Car, stiahnite si bezplatnú aplikáciu MyT. Aplikácia je k dispozícii v Google Play alebo App Store. Ponuka funkcií a služieb poskytovaných 
prostredníctvom multimediálnej jednotky a aplikácie MyT sa môže meniť a rozširovať prípadnými aktualizáciami. 

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. 

Všeobecná záruka na vozidlo. 
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 je na komponenty hybridného pohonu 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.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného 
vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu 
a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. 
si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765 .

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY 

DOHODNITE SI 
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ  
NOVÝ PRIUS PLUG-IN HYBRID. 


