PRIUS +
CENNÍK 2018

CENY (EUR vr. DPH)

Platnosť cenníka od 1. 1 . 2018

1,8 Hybrid (136 k) e‑CVT
Metalický lak karosérie

600 €

Perleťový lak karosérie

Power

Active

Style

31 890 €

33 690 €

36 690 €

900 €

NAJPREDÁVANEJŠÍ MODEL:
1,8 Hybrid (136 k) e‑CVT Style
1.	Kombinovaná spotreba paliva
v meste iba 4,3 l/100 km.

2.	Pohodlie: rodinné cestovanie vozidlom
so 7 sedadlami s čalúnením v kombinácii
prírodná / syntetická koža.

3.	Bohatá výbava: Bi‑LED predné
svetlomety, multimediálny systém
Toyota Touch® 2, zadná parkovacia
kamera, 17" zliatinové disky kolies
a veľa ďalšieho.

Výbava
Bezpečnosť
Kotúčové brzdy vpredu (ventilované) a vzadu
ABS / EBD / BA
VSC+ / TRC
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Toyota Safety Sense:
– Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
– Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
– Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
– Automatické diaľkové svetlá (AHB)
– Adaptívny tempomat (ACC)
Elektrický posilňovač riadenia (EPS)
Automatické vypnutie motora (HYBRID)
Airbagy predné a bočné (vodič + spolujazdec)
Airbagy hlavové (1., 2. a 3. rad)
Airbag kolenný (vodič)
Deaktivácia predného airbagu spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy vpredu
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov (predné + zadné)
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× krajné sedadlá v 2. rade)
Detská poistka zadných dverí
Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč) – iba vodič
Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč) – vodič + spolujazdec + batožinový priestor

Dizajn exteriéru
Rozmer pneumatík
Rozmer diskov
Zliatinové disky kolies
Sada na opravu pneumatík (bez hevera a kľúča na matice kolies)
TPWS (výstražný systém tlaku pneumatík „Tyre Pressure Warning System“)
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie – el. ovládané a sklopné, vyhrievané
a so smerovými svetlami
Nárazníky vo farbe karosérie
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
Svetlomety pre denné svietenie a parkovacie svetlá s technológiou LED
Predné svetlomety Bi‑LED s automatickým nastavením výšky
Predné hmlové svetlá
LED zadné kombinované svetlá a tretie brzdové svetlo
Upozornenie na núdzové brzdenie (rozsvietenie varovných svetiel)

Interiér
Počet miest
2. rad sedadiel (3 samostatné sedadlá)
3. rad sedadiel (2 samostatné sedadlá)
Čalúnenie sedadiel – textilné
Čalúnenie sedadiel – kombinácia prírodnej / syntetickej kože a textílie
Čalúnenie sedadiel – kombinácia prírodnej / syntetickej kože
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča
Vyhrievanie predných sedadiel
Vrecká na zadnej strane sedadiel vodiča a spolujazdca
Čierne obloženie palubnej dosky
Čalúnenie dverí – textilné
Čalúnenie dverí – prírodná / syntetická koža
2 uzatvárateľné odkladacie schránky pred spolujazdcom
Stropná konzola s držiakom na okuliare
Slnečné clony zadných bočných okien (výsuvné)
Predná lakťová opierka
Držiak nápojov na palubnej doske (1×) a v stredovej konzole (2×)
Odkladacie vrecká v predných a zadných dverách
Elektrická zásuvka 12 V na stredovej konzole vpredu
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný štvorramenný volant s ovládaním palubného počítača,
klimatizácie, audiosystému a Bluetooth® hands‑free
Kožený volant
Hlavica voliča jazdného režimu – modrá HYBRID s lesklým povrchom
Klimatizácia automatická
Peľový filter

Power

Active

Style

–

–

Power
205/60R16
16×6,5J

Active
215/50R17
17×7J

Style
215/50R17
17×7J

Power
7

Active
7

Style
7

–

–
–

–

–
–
–
–
–

–
–

–

–

–
1)

–

–

–

Výbava
Pohodlie

Power

Elektricky ovládané predné a zadné okná
Dozelena tónované predné bočné okná
Dozelena tónované zadné bočné okná a okno piatych dverí
Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí (Privacy glass)
Vyhrievanie okna piatych dverí
Skyview – panoramatická strecha s elektricky ovládanou clonou
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
Stierače predného okna so senzorom dažďa
Stierače predného okna s nastaviteľným cyklovačom
Stierač zadného okna s cyklovačom
Zadná parkovacia kamera
Inteligentný parkovací asistent (IPA) – automatické parkovanie pozdĺžne aj priečne
Vodiace čiary na displeji parkovacej kamery

Audio

Toyota Touch® 2 (slovenský jazyk)
– 6,1" dotykový displej s rozlíšením VGA (800×480)
– rádio + CD prehrávač
– digitálne rozhlasové vysielanie (DAB)
– Bluetooth® hands‑free a streaming audia (ver. 3.0)
– ovládanie iPod a MP3 prehrávača
– podpora MP3 a WMA
– zadná parkovacia kamera (ak je vo výbave)
– informácie o jazde a nastaveniach vozidla
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go (slovenský jazyk)
– EU + Rusko mapové pokrytie
– 2D a 3D mapové zobrazenie
– funkcia obchádzky alebo eko‑cesty
– varovanie pred rýchlostným obmedzením a kamerovými systémami
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus (navyše k navigácii Go)
– hlasové ovládanie
– prevod textu na reč
– Wi‑Fi pripojenie
– integrácia kalendára telefónu
– prehrávanie podobných skladieb
– Toyota Map Care (aktualizácia máp po dobu troch rokov)
Prémiový audiosystém JBL (rozširuje systém Toyota Touch® 2)

Active

Style

–

–

–
–
–
–
–

1 100 €

–

–

Power

Active

Style

660 €

660 €

–

950 €

950 €

–

–

4/2

4/2

–
–
–

Externý vstup Aux‑In / USB
Počet reproduktorov vpredu / vzadu

Výbava na želanie

4/4

Power

Active

Style

Alarm

289 €

289 €

289 €

Povinná výbava (sada obsahuje lekárničku, výstražný trojuholník, reflexnú vestu a sadu žiaroviek)

22 €

22 €

22 €

320 €

320 €

320 €

Toyota Protect
5 ročná ochrana laku karosérie (pomocou kremíkovej vrstvy) a navyše dokonalá ochrana kolies a interiéru proti znečisteniu

Predĺžená záruka
Voliteľná predĺžená záruka
TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov od dátumu prevzatia alebo do najazdenia 160 000 km
a asistenčné služby na 5 rokov bez obmedzenia najazdených kilometrov

599 €*

* cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení behom prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla
1) nie je možné v kombinácii so Skyview

Farby laku

040 Biela – čistá

070 Biela – perleťová**

1F7 Strieborná – saténová*

1G3 Sivá – popolavá*

218 Čierna – klasická*

4W4 Bronzová – Siena*

4X1 Béžová – oceľová*

3Q3 Červená – granátová*
* – metalický lak ** – perleťový lak

Technické údaje
Spotreba paliva a emisie
Mesto (l/100 km) kolesá 16" / 17"

1,8 Hybrid e‑CVT
3,8 / 4,3

Mimo mesta (l/100 km) kolesá 16" / 17"

4,1 / 4,3

Kombinácia (l/100 km) kolesá 16" / 17"

4,1 / 4,4

Palivo

benzín

Objem palivovej nádrže (l)

45

Emisie CO2, kombinované (g/km) kolesá 16"/17"

96 / 101

Emisná norma

Euro 6

Motor
Typ motora

radový zážihový štvorvalec

Rozvodový mechanizmus

16 ventilov DOHC, VVT‑i

Kompresný pomer

13,0:1

Maximálny výkon spaľovacieho motora (kW (k)/ot. min-1)

73 (99)/5200

Krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm/ot. min-1)

142/4000

Elektrický motor
Maximálny výkon (kW (k)/ot. min-1)

60 (80)/13 500

Maximálny krútiaci moment (Nm)

207

Hybridný pohon
Celkový výkon hybridného systému (kW (k))

100 (136)

Prevodovka

e‑CVT – Elektronicky riadená prevodovka s plynulou zmenou
prevodového pomeru

Výkon
Maximálna rýchlosť (km/h)

165

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

11,3

Polomer otáčania – stopový (m) kolesá 16"/17"

5,5 / 5,8

Polomer otáčania – obrysový (m) kolesá 16"/17"

5,9 / 6,2

Súčiniteľ odporu vzduchu (Cx)

0,28

Zavesenie kolies
Predné

vzpery MacPherson

Zadné

torzná priečka

Brzdy
Predné

kotúčové brzdy ventilované

Zadné

kotúčové brzdy

Rozmery a hmotnosti
Celková hmotnosť (kg) max

2115

Pohotovostná hmotnosť (kg) min.–max.

1500–1570

Objem batožinového priestoru po kryt – 5 sedadiel (l)

505

Objem batožinového priestoru po hranu okien – 7 / 2 sedadlá (l)

200 / 1085

Celková dĺžka (mm)

4645

Celková šírka (mm)

1775

Celková výška (mm)

1575 / 1600 (se Skyview)

Rázvor (mm)

2780

Rozchod predných / zadných kolies (mm)

1540 / 1545

Previs predný / zadný (mm)

945 / 920

Všeobecná záruka vozidla
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:
Toyota vám poskytuje rozsiahlu záruku za akosť (záruka), ktorá pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži 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 poskytovaná bez
obmedzenia najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného systému poskytovaná časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania
5 rokov od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km. Počas prvého roka je záruka poskytovaná bez obmedzenia najazdených kilometrov. Záruka
na povrchovú koróziu a chyby laku je 3 roky, záruka na prehrdzavenie karosérie 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
V prípade výskytu chyby v dobe záruky má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby opravou. 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

www.toyota.sk

www.toyota.sk/business‑plus

