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ÁR ÉS FELSZERELTSÉGI LISTA



BRUTTÓ LISTAÁR (Ft) Az árlista 2020. január 10-től megrendelt autókra érvényes.

7 üléses MPV Active Comfort Executive

1,8 Hybrid (136 LE) e‑CVT 10 655 000 11 620 000 12 760 000

Metálfényezés 175 000 Ft Toyota Touch® 2 with Go navigáció (Active és Comfort modellekhez) 300 000 Ft

Gyöngyfehér fényezés 260 000 Ft Skyview, panoráma tető (Comfort modellhez) 250 000 Ft

BESTSELLER:
7 üléses MPV 1,8 Hybrid (136 LE) e-CVT Active

Kérjen árajánlatot 
márkakereskedőnktől!

1. Rendkívüli kombinált üzemanyagfogyasztás:
6 l/100 km.

3. Gazdag felszereltség: 17" könnyűfém keréktárcsák, LED 
fényszórók, szürkület és eső érzékelő, tolatókamera, intelligens 
nyitási és indítási rendszer, intelligens parkolási rendszer, 
Toyota Safety Sense biztonsági rendszer.

2. Kettőtől hét ülésig: számtalan lehetőség. A Prius+ változatosan 
kialakítható üléselrendezése sok mindent lehetővé tesz.

• Minden változathoz 500 000 Ft árkedvezmény

• Minden változathoz könnyűfém keréktárcsára szerelt téli gumi szett és + 2 év Extracare

Kiemelt ajánlatunk:
Minden Toyota Prius+ most egyedi, nagycsaládos kedvezményekkel!



Toyota Touch® 2 multimédia

1 Kompatibilis Bluetooth®‑képes mobiltelefon szükséges hozzá.

Toyota Touch® 2

7" érintőképernyő magyar nyelvű menüvel
• Tolatókamera
• Rádió MP3 + WMA kompatibilitással. USB és Aux bemenettel
• Bluetooth® 3.0 telefon kihangosítás SMS olvasás funkcióval1
• iPod csatlakoztatás
• Bluetooth® zenei adatátvitel

Toyota Touch® 2 with Go
A Toyota Touch® 2 multimédia eszközre épül.
Műholdas navigáció magyar nyelvű menüvel
• On‑line szolgáltatások
• 3 év ingyenes adatbázis frissítés
• Teljes Európa térkép

Védelmi csomag 53 000 Ft

Rendelhető tartozék csomagok

Opciós felszereltség:

Csomagtér tálca Hátsó lökhárító védőlemez Küszöbtakaró

SKYVIEW panorámatető 250 000 Ft
– Megosztott, kétrészes panorámatető 

elektromos árnyékolóval

Opciós tartozékok Active Comfort Executive

Toyota Touch® 2 with Go navigáció 300 000 Ft 300 000 Ft

Króm csomag
Csomagtér ajtó díszléc, első lökhárító díszléc 166 000 Ft 166 000 Ft 166 000 Ft

Parkolássegítő rendszer hátra 82 000 Ft

Biztonsági csomag
Toyota riasztó, M43 indításgátló 153 000 Ft 153 000 Ft 153 000 Ft

M43 indításgátló
M43 közelítőkártyás indításgátló, rablásgátló funkcióval 77 000 Ft 77 000 Ft 77 000 Ft

Toyota Protect Longlife – Alloy
Nanotechnológiás védőbevonat a könnyűfém keréktárcsák tartós védelmére 19 000 Ft 19 000 Ft 19 000 Ft

Toyota Protect Longlife – Body
Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 51 000 Ft 51 000 Ft 51 000 Ft

Extra Garancia Active Comfort Executive

3+1 év vagy összesen 130 ezer km 71 000 Ft 71 000 Ft 71 000 Ft

3+2 év vagy összesen 200 ezer km 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft

Rendelhető a Comfort felszereltséghez



Külső Active Comfort Executive

LED Nappali fény

LED fényszóró

Első ködfényszóró

Fekete csík a hűtőrács alján

Karosszéria színére fényezett első lökhárítók

Ajtózáró gomb a vezető oldalán

Távirányítású központi zár

Skyview – Panorámatető – Skyview csomag

Zöld, UV szűrős első ablakok

Vízlepergető szélvédő üveg – –

Szakaszos, változtatható ablaktörlő elöl

Külső tükrök : behajtható, fényezett, elektromos és fűtött

Karosszéria színére fényezett külső kilincsek

Zöld, UV szűrős hátsó ablakok – –

Sötétített hátsó– és oldalüvegek –

Szakaszos, változtatható ablaktörlő hátul

LED hátsó lámpák

LED hátsó féklámpa

Hátsó tolatókamera

Intelligens automata parkolási rendszer (IPA) –

Hátsó spoiler

Karosszéria színére fényezett hátsó lökhárítók

Szürkületérzékelő –

Esőérzékelő

Kényelem Active Comfort Executive

Négyküllős bőr kormánykerék –

Szervokormány (EPS)

Magasságban és mélységben állítható kormánykerék

Tempomat –

Adaptív tempomat (ACC) – –

Automata légkondicionáló

Pollenszűrő

Automatikus fényszóró–állítás

Fényszóró kikapcsolására figyelmeztető hangjelzés

12 V–os csatlakozó elöl

Intelligens nyitási és indítási rendszer (csak a vezető oldalán)

Intelligens nyitási és indítási rendszer (az első és csomagtér ajtóknál)

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör –

Kézi állítású belső tükör – –

Automata, elektromos első és hátsó ablakemelők becsipődésgátlóval

Első térképolvasó lámpa –

Belépőfény –

Lábtér világítás –

Napellenző piperetükörrel

Hátsó oldalablak árnyékolók –

Csomagtér világítás

12 V–os csatlakozó csomagtérben

Ülések Active Comfort Executive

Elektromos deréktámasz a vezetőoldalon –

Elektromosan magasságban állítható vezetőülés – –

Elektromosan dönthető, csúsztatható vezető ülés – –

Ülésfűtés vezető és utasoldalon –

Manuálisan magasságban állítható vezetőülés –

Dönthető, csúsztatható hátsó ülések (második sor)

Dönthető hátsó ülések (harmadik sor)

FELSZERELTSÉG



Tárolók Active Comfort Executive

Rakodódoboz a kartámaszban

Kesztyűtartó

Megvilágított kesztyűtartó

Napszemüvegtartó –

Pohártartók elöl és hátul

Térképtartók az ajtókban

Zsebek az ülések háttámláján (vezető és utasoldalon)

Kihúzható kalaptartó

Padló alatti rekesz a csomagtérben –

Csomagrögzítő akasztók a csomagtérben –

Multimédia és információ Active Comfort Executive

Toyota Touch® 2 multimédia rendszer

6,1" multimédia képernyő

Toyota Touch® 2 with Go Plus navigációs rendszer

Audiorendszer távirányítója a kormányon

Telefon kezelőszervei a kormányon

Légkondicionáló kezelőszerve a kormányon – –

Hang felismerés gombja a kormányon

Színes TFT multi információs kijelző –

Bluetooth® kihangosító

Hibrid rendszer monitor

ECO vezetésre figyelmeztető jelzés –

Tolató kamera képernyő

6 hangszóró –

8 hangszóró – –

Biztonság Active Comfort Executive

Aktív
Vészfékjelző (EBS)

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)

Fékasszisztens (BA)

Hegymeneti elindulás–segítő (HAC)

Guminyomás figyelmeztető rendszer (TPWS)

Jármű stabilitás vezérlő + (VSC+)

Toyota Safety Sense biztonsági rendszer (Ütközés előtti rendszer automata 
fékezéssel, gyalogos felismeréssel, adaptív tempomat, sávelhagyásra figyelmeztető 
rendszer, jelzőtábla felismerő rendszer, automata távolsági fényszórók)

Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés (elöl)

Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés (hátul)

Passzív
Teljes légzsák rendszer (SRS) – 7 légzsák

Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések

ISOFIX rögzítési pontok

Gyerekzár

Előfeszítő és överő határoló

Jobb első légzsák kikapcsolható

 = Alap   = Opció  – = Nem választható



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti teljesítmény 1,8 l benzin Hybrid e‑CVT
Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján) [liter/100 km]

VH*
Legalacsonyabb érték 5,3

Legmagasabb érték 5,7

Kombinált 6

VL**
Legalacsonyabb érték 5,1

Legmagasabb érték 5,5

Kombinált 5,8

Javasolt üzemanyag benzin (95‑ös vagy magasabb oktánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 45

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján) [g/km]

VH*
Legalacsonyabb érték 121,2

Legmagasabb érték 130,3

Kombinált 137

VL**
Legalacsonyabb érték 115,2

Legmagasabb érték 125

Kombinált 130,6

Motor 1,8 l benzin Hybrid e‑CVT
Motor kód 2ZR‑FXE

Hengerek száma 4, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, VVTi

Üzemanyagellátó rendszer Elektronikus üzemanyag‑befecskendezés

Lökettérfogat (cm3) 1798

Furat × löket (mm × mm) 80,5 × 88,3

Sűrítési arány 13,0:1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 99

Legnagyobb teljesítmény KW/percenkénti ford.sz. 73/5200

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.) 142/4000

Hibrid rendszer kombinált teljesítmény (LE) 136

Teljes hibrid rendszer kombinált teljesítmény KW /percenkénti ford.sz. 100

Kiegészítő információk a HSD generátorról

Típus Állandó mágneses szinkronmotor

Legnagyobb teljesítmény (kW) 60

Legnagyobb nyomaték (Nm) 207

Legnagyobb feszültség (V) 650

Kiegészítő információk az akkumulátorról

Típus Lítium‑ion

Névleges feszültség (V) 201,6

Akkumulátormodulok száma 56

Kapacitás (3HR) Ah 5

Teljesítmény 1,8 l benzin Hybrid e‑CVT
Végsebesség (km/óra) 165

Gyorsulás 0‑100 km/órára (mp) 11,3

Légellenállási együttható 0,28



Felfüggesztés
Elöl MacPherson rugóstag

Hátul Torziós rúd

Fékek
Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tárcsa

Csomagtér 1,8 l benzin Hybrid e‑CVT
Csomagtér térfogata, kalaptartóig, hátsó üléstámlák a helyükön (liter) 200

Csomagtér térfogata, tetőig,hátsó üléstámlák a helyükön (liter) 198

Csomagtér térfogata, tetőig,hátsó üléstámlák ledöntve (liter) 768

Csomagtér térfogata, biztonsági övig, 7 üléssel (liter) 200

Csomagtér térfogata, tetőig, 7 üléssel (liter) 232

Csomagtér térfogata, biztonsági övig, 5 üléssel (liter) 505

Csomagtér térfogata, tetőig, 5 üléssel (liter) 768

Csomagtér térfogata, biztonsági övig, 2 üléssel (liter) 1085

Csomagtér térfogata, tetőig, 2 üléssel (liter) 1731

Méretek és tömegek 1,8 l benzin Hybrid e‑CVT
Külső méretek

Teljes hossz (mm) 4645

Teljes szélesség (mm) 1775

Teljes magasság (mm) 1575/1600***

Nyomtáv (mm) elöl 1530***/1545

Nyomtáv (mm) hátul 1535***/1545

Túlnyúlás elöl (mm) 945

Túlnyúlás hátul (mm) 920

Tengelytáv (mm) 2780

Fordulókör sugara, gumik (m) 5,5/5,8***

Belső méretek

Teljes hossz (mm) 2690

Teljes szélesség (mm) 1520

Teljes magasság (mm) 1220

Tömegek

Megengedett össztömeg (kg) 2115

Saját tömeg (kg) 1500‑1570

Vontatható tömeg (kg) (fékezett) 0

Vontatható tömeg (kg) (fékezetlen) 0

Gumik és kerekek Active Comfort Executive

16" könnyűfém keréktárcsák aero dísztárcsákkal (10 küllős) – –

17" könnyűfém keréktárcsák (10 küllős) –

Gumijavító készlet

 = Alap  – = Nem választható
* Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus
** Legkisebb tömeggel terhelt ciklus
*** Style Leather felszereltségnél

A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1‑jétől bizonyos új járművek 
típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás 
az üzemanyag‑fogyasztás és a CO2‑kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1‑jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért 
üzemanyagfogyasztás és CO2‑kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC‑ben mért értékeknél.
Az értékek a WLTP alapján kerültek meghatározásra, és az összehasonlíthatóság érdekében illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC‑re lettek visszaszámítva, azok az alapfelszereltségű EU‑szériamodell esetén 
érvényesek. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag‑fogyasztását és a CO2‑kibocsátását 
a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) 
megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag‑fogyasztásra 
és a CO2‑kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.



www.toyota.hu

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, 
és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem 
minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli 
megváltoztatásának jogát fenntartja.


