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NAP MINT NAP TESZÜNK EGY LÉPÉST ELŐRE, FOLYAMATOSAN FEJLŐDÜNK, 
MEGÁLMODJUK A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁIT. SZENVEDÉLYÜNK, HOGY ÖRÖMET 
OKOZZUNK – OLYAN AUTÓVAL, AMELY FELÜLMÚLJA A VÁRAKOZÁSOKAT, 
FELVILLANYOZ, IZGALMAS, MEGBÍZHATÓ, ÉS MINDEN TÉREN TÖBBET NYÚJT 
A MA AUTÓSAINAK. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
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PRIUS+. SZERESSEN BELE A HYBRID VEZETÉSBE
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HÉT EMBERRE TERVEZVE.

Bevezetés

SOKOLDALÚSÁG  

LOVE HYBRID

INNOVATÍV
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INTELLIGENS FEJLŐDÉS
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JELLEGZETES 
KÖRVONALAK

A Prius+ olyan autó, amely kitűnik 
a tömegből: dinamizmust sugalló 
külseje számtalan lehetőséget rejt 
magában.
Képzelje el, hogy a Prius+-szal kezdi a napot! 
Már az első pillantás, amit a jármű háromszöget 
formázó karosszériájára vet, mosolyra készteti, 
hogy egy különleges és páratlan technológiájú 
autó tulajdonosa. Járművének megújult külseje 
Önre is hat, magabiztosan tekint maga elé, ahogy 
az új, LED-es fényszórók megvilágítják az utat.

Formaterv
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ÚJRA BELESZERET A VEZETÉSBE
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MOSOLYRA KÉSZTET

A vezetés mozgalmas életünk fontos 
része. Mi lenne, ha létezne egy olyan 
autó, amely minden utazást könnyebbé, 
élvezetesebbé tesz?
Ma hová kell autóval mennie? Az iskolába, az irodába, 
aztán haza, ráadásul éppen a csúcsforgalomban? 
Egy újabb nap a zsúfolt utakon? Képzelje el, hogy egy 
csöndes, megbízhatóan működő, hibrid hajtású járműben 
ül, melynek tulajdonságai a benn ülőkre is pozitív hatást 
gyakorolnak, így minden utas felfrissülve száll ki az 
autóból. Ez az, amiért újra beleszeret a vezetésbe!

Vezetés

Üzemanyag fogyasztás*

l/100 km

CO-kibocsájtás*

g/km

Teljesítmény§

LE

 * Vegyes ciklusban. 
** VH Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus.
*** VL Legkisebb tömeggel terhelt ciklus.
 § A benzin- és elektromotor együttes teljesítménye.
Az itt megadott adatok az egyes felszereltségi szinteken eltérőek lehetnek.
A műszaki részleteket a 32-35. oldalakon találja.

Elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű

6,0**/5,8*** 137 **/130,6*** 134
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KÖNNYEBB A VEZETÉS
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FONTOS INFORMÁCIÓK  
A LÁTÓTERÉBEN

Sok mindenre kell fi gyelnie, amikor útnak indul: a sűrű forgalomra, 
a megfelelő útirányra, és nem utolsó sorban arra, hogy a gyerekek 
jól érezzék magukat. A Prius+ segít szembenézni a kihívásokkal, a 
szélvédőre vetített kijelzőnek köszönhetően fontos információk 
a látóterében jelennek meg, megérkezéskor pedig az intelligens 
parkolási rendszer teszi egyszerűvé a parkolást.

A mindennapos vezetés próbára teszi az embert, 
a Prius+ fejlett technológiái azonban csökkentik 
a forgalom okozta stresszt.

A 4,2 colos TFT kijelzőn 
jelenik meg többek között 
a hibrid rendszer visszajel-
zője, az energiamonitor és 
az új, úgynevezett „ökobíró”, 
ami segíti Önt abban, hogy 
a lehető leghatékonyabban 
vezessen, mivel gazdasá-
gossági szempontból pon-
tozza vezetési technikáját.

Többinformációs TFT 
kijelző

Technológia

A hátsó kamera és a szervo-
kormány (EPS) segítségével 
az IPA megtervezi és végre-
hajtja a biztonságos parko-
lást. Önnek mindössze annyit 
kell tennie, hogy jóváhagyja 
a kiválasztott parkolóhelyet, 
majd szabályozza a tolatási 
sebességet.

Intelligens parkolási 
rendszer (IPA)
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KETTŐTŐL HÉT ÜLÉSIG
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SZÁMTALAN LEHETŐSÉG
Nem fog kétségbe esni, ha váratlanul barátokat kell elvinnie, 
vagy egy bútort kell hazaszállítania: a Prius+ változatosan 
kialakítható üléselrendezése ezt, és még sok minden mást is 
lehetővé tesz. 

5 ülés – a 3. sori ülések lehajtva:   
öt ülés mellett 768 literes a csomagtér.

5 ülés – a 3. és 2. sorban lévő, jobb oldali ülések lehajtva: 
hosszú rakományokhoz az azonos oldali ülések lehajtva.

6 ülés – a 2. sori középső ülés lehajtva: csak döntse előre  
a középső ülést, és máris rendelkezésre áll a kartámasz.

2 ülés – a 2. és 3. sori ülések lehajtva:  
1731 liternyi tér az igazán sok csomag esetén.

Rugalmasság
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A MULTIMÉDIA VILÁGA

A rendszer kijelzőjén 
kristálytisztán jelennek 
meg az útirányjelző táblák, 
a kereszteződések, sőt, 
még a sávválasztásban is 
segítséget kap, hogy uta-
zása teljesen stresszmen-
tes legyen.

Teljes térképes navigáció
Köszönhetően a Bluetooth® 
kihangosítónak, menet 
közben is biztonságosan 
használhatja mobiltelefon-
ját. A technológia révén a 
telefonon tárolt névjegyek 
automatikusan letöltődnek, 
illetve szöveges üzeneteket 
is tud küldeni és fogadni.

Bluetooth®
Az érintőképernyőről kezelheti 
az audioegységeket: a kristály-
tiszta hangon  megszólaló  
DAB+ rádiót* és a CD-lejátszót, 
amellyel élvezheti a jobbnál jobb 
zeneszámokat. Az egység kom- 
patibilis az MP3/WMA fájlokkal, 
valamint AUX- és VTR-beme-
netekkel is elláttuk.

Multimédia rendszer

Valós idejű forgalmi adatok alapján fi gyelmezteti Önt az útvonalán lévő lelassuló 
vagy torlódó forgalomra, hogy időveszteség nélkül más útvonalat választhasson.

Toyota valós idejű forgalmi információk a TomTomtól

Telepítsen alkalmazásokat a Toyota Touch® 2 with Go vagy Go Plus navigációs 
rendszerekre, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjon többek között az időjá-
rásról, az üzemanyag árakról és a szabad parkolóhelyekről. Navigációink így  
segítik Önt abban, hogy biztonságosan és gazdaságosan autózhasson.

Online alkalmazások
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Multimédia

FONTOS INFORMÁCIÓK BIRTOKÁBAN – MINDIG

A tolatókamera a láthatat-
lan akadályokat is látható-
vá teszi, hogy a parkolás 
biztonságosabbá és köny-
nyebbé váljon, és csökken-
jenek a parkolással járó 
aggodalmak.

Tolatókamera
A hangfelismerő techno- 
lógia segítségével hang-
utasítással adhatja meg 
úticélját, játszhat le zenét, 
sőt, a névjegyek között is 
kereshet és Így hívhatja 
fel barátait. A funkció 
segítségével fi gyelmét a 
forgalomnak szentelheti. 

Hangfelismerő funkció

Nyomon követheti, milyen 
üzemmódban dolgozik a 
Prius+ hybrid rendszere, és 
ez hogyan teszi kedvezőbbé 
a fogyasztást.

Hybrid energiaáramlási 
monitor

Fotókat tekinthet meg arról a helyről, ahol éppen tartózkodik, vagy bármely más 
választott helyszínről. Így könnyebben felismeri majd az úticélját és sosem téved el.

Google Street View™ és Panoramio™

POI-adatbázis kibővített online keresési funkcióval. A rendszer a telefonján 
keresztül kapcsolódik az internetre, hogy segítse a keresést, ha szeretné 
megtalálni a legközelebbi üzemanyagtöltő állomást, éttermet, kórházat vagy 
bármi más nevezetes helyet.

Online keresés

A Toyota Online szolgáltatások a Toyota Touch 2 with Go és a Toyota Touch® 2 with Go Plus rendszerekkel használhatóak.  
A szolgáltatások igénybevételéhez kompatibilis mobiltelefon, mobil adatforgalom szükséges, valamint az, hogy a mobilhálózat 
üzemeltetője engedélyezze a megosztott adatforgalmat. A szolgáltatások elérhetősége országonként eltérő lehet. Kérjük, a 
részletek felől tájékozódjon az interneten vagy helyi márkakereskedőjénél.

* A DAB+ rádió a járműtől függően opcionális a Toyota Touch® 2 multimédia rendszerhez.
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BEÉPÍTETT PASSZÍV BIZTONSÁG

16



AKTÍV BIZTONSÁG AZ ÖN 
NYUGALMA ÉRDEKÉBEN

1. Jelzőtábla-felismerő rendszer
A Toyota Safety Sense részét képező rendszer 
felismeri a kihelyezett jelzőtáblákat, és olyan 
hasznos információkat is megjelenít jól látha-
tóan a színes TFT kijelzőn, mint az aktuális 
sebességhatár vagy az előzés tiltása. A rendszer 
hallható és látható módon hívja fel a fi gyelmét, 
ha nem tesz eleget a jelzőtáblák utasításainak.

2. Ütközést megelőző rendszer gyalogos-
védelemmel
A fejlett PCS egy lézerradar és kamera segítsé-
gével ellenőrzi, hogy a jármű előtti útszakaszon 
található-e más jármű. Amennyiben a rendszer 
ütközés kockázatát észleli, látható és hallható 
eszközökkel fi gyelmezteti a vezetőt, és egyben 
felkészíti a fékeket is a beavatkozásra. Ha a ve-
zető nem lassít időben, automatikusan fékezi is 
a járművet, hogy az ütközést megakadályozza, 
illetve az ütközés súlyosságát mérsékelje.

3. Sávelhagyásra fi gyelmeztető rendszer
Egy kamera közreműködésével a Toyota Safety 
Sense sávelhagyásra fi gyelmeztető rendszere 
fi gyeli a forgalmi sávokat elválasztó vonalakat, 

és audiovizuális jelekkel fi gyelmezteti a vezetőt, 
ha azt észleli, hogy a jármű az irányjelző 
működtetése nélkül készül elhagyni a sávot.

4. Automata távolsági fényszóró
A Toyota Safety Sense automata távolsági fény-
szóróját úgy terveztük, hogy optimális megvi-
lágítást nyújtson minden közlekedő számára 
éjszakai körülmények között. A rendszer 
kamerája észleli a szemből érkező járműveket 
vagy az Ön előtt haladók hátsó világítását, és 
az utcai világítás erejét is számításba veszi. 
Automatikusan kapcsol a távolsági és tompított 
világítás között, biztonságosabbá téve az 
éjszakai vezetést.

5. Adaptív tempomat (ACC)
Az ACC jóval több egy hagyományos tempomat-
nál: képes egy előre beállított állandó távolságot 
fenntartani az Ön előtt haladó járműhöz képest 
úgy, hogy automatikusan változtatja a jármű 
sebességét. Az állandó távolság fenntartásához 
a sebesség, a lassulás/gyorsulás vezérlésére és az 
elöl haladó jármű mozgásának folyamatos megfi -
gyelésére van szükség.

Tudjuk, hogy családja biztonsága mindennél fontosabb az Ön számára. Ezért 
úgy terveztük a Prius+-t, hogy ne csupán az elvárható passzív biztonsági 
felszereltségeket tartalmazza, mint például  – a hét légzsák, a megerősített 
karosszériaszerkezet –, hanem olyan aktív technológiákkal is felvérteztük, mint a 
radar alapú ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS) és az adaptív tempomat (ACC).

A biztonság elsődleges szempont számunkra,    
célunk az Ön nyugalma.

Biztonság

1.

3.

5.

2.

4.
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ACTIVE
Az alapfelszereltség tartalmazza a Prius+ minden lényeges jellem-
zőjét a 4 küllős bőr kormánykeréktől kezdve a sebességtartó 
automatikán, a távirányítós központi záron és a projektor lencsés 
LED fényszórón keresztül a LED hátsó kombinált lámpatestig. 
Utóbbiaknak köszönhetően remekül érvényesül a „látni és látszani” 
elv, vagyis nemcsak Ön látja be jól a környezetét, de Önt is időben 
észreveszik közlekedőtársai. 

Külső
Főbb jellemzők

  — 16” könnyűfém keréktárcsák 
dísztárcsával (10 küllős)

  — LED nappali menetfény
  — Projektror lencsés LED fényszórók
  — Ködfényszóró elöl
  — Távirányítós központi zár
  — Elektromosan behajtható, fűtött, 

fényezett külső tükrök
  — Fényezett lökhárítók
  — Hátsó kombinált lámpatest (LED típusú)
  — Színezett, UV szűrős üvegek
  — Színezett, laminált szélvédő
  — Esőérzékelő

Opció
  — Toyota Touch2 with Go navigációs 

rendszer

1. 2.
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1. Hátsó kombinált lámpatest (LED típusú)

2. 16” könnyűfém keréktárcsák disztárcsával (10 küllős)

3. Sebességtartó automatika  

Felszereltség

Utastér

Főbb jellemzők
  — Fekete vagy világosszürke (Aqua) 

szövetkárpit
  — 4 küllős, műanyag borítású kormány-

kerék
  — Toyota Safety Sense biztonsági 

rendszer (Ütközés-megelőző rendszer, 
Adaptív sebességtartó automatika, 
Sávelhagyásra fi gyelmeztető rendszer, 
Jelzőtábla-felismerő rendszer, Auto-
matikus távolsági fényszóró)

  — Magasságban állítható vezető ülés
  — Automata digitális légkondicionáló, 

tisztító funkcióval
  — Intelligens nyitási és indítási rend- 

szer vezető oldalán érzékelővel
  — Elektromos ablakemelők elöl-hátul, 

becsípődésgátlóval
  — Kalaptartóroló, kivehető és a padló  

alá rejthető
  — 7 db különálló és külön állítható ülés
  — Toyota Touch® 2 multimédia   

rendszer, RDS-es rádió, CD lejátszó,  
Aux és USB bemenet, 6 hangszóró

  — Bluetooth® kihangosító
  — Digitális kilométeróra
  — Hegymeneti elindulássegítő   

rendszer (HAC)
  — Tolatókamera
  — Szövetszőnyeg

3.
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COMFORT
A Comfort kívül-belül csupa nagyszerűség. A sötétített ablaküvegek, 
a kormányra szerelt kezelőgombok és az elektromos deréktámaszú 
vezetőülés mindössze néhány a felszereltségei közül. Az utastérben  
a könnyen kezelhető Toyota Touch® 2 multimédia rendszer – 6,1 colos 
érintőképernyővel, DAB rádióval, a tolatókamera képével és még   
sok egyébbel áll rendelkezésére..

Külső
   Főbb jellemzők (a Power  
felszereltségen felül) 

  — 17” könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)
  — Sötétített hátsó- és oldalüvegek
  — Szürkületérzékelő, automatikusan 

bekapcsolódó fényszórók

Opciók
  — Skyview® panorámatető
  — Toyota Touch2 with Go navigációs 

rendszer

1. 2.
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1. Sötétített hátsó és hátsó oldalüvegek  

2. Szélvédőre vetített információ, Head Up Display

3. 17” könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)  

4. Elektrokromatikus (fényre automatikusan elsötétedő) visszapillantó tükör  

Felszereltség

Utastér
Főbb jellemzők (a Power  
felszereltségen felül)

  — Fekete vagy világosszürke szövet 
ülésborítás/Toyota E-Tex

  — Elektrokromatikus (fényre 
automatikusan elsötétedő)  
visszapillantó tükör

  — Árnyékoló a hátsó oldalablakokon
  — Ülésfűtés elöl
  — Elektromos deréktámasz a vezető 

oldalán
  — Szélvédőre vetített információ,   

Head Up Display
  — Intelligens parkolási rendszer (IPA)
  — Belépőfény
  — Intelligens nyitási és indítási rend- 

szer az első és csomagtérajtóknál
  — Négyküllős bőrborítású kormány

3. 4.
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EXECUTIVE
A Prius+ legmagasabb felszereltségi szintjén a Skyview® 
panorámatetőn át elárasztja az utasteret a természetes 
fény. Élvezze a JBL prémium hangrendszert és a hang-
felismerő funkcióval ellátott Toyota Touch® 2 with Go 
Plus navigációs rendszert.

  Főbb jellemzők (az Active  
felszereltségen felül)

  — Skyview® megosztott két részes 
panorámatető elektromos árnyékolóval

  — Vízlepergetős szélvédő

Külső

1. 2.
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1. Skyview® megosztott két részes panorámatető

2. Toyota Touch® 2 with Go Plus navigációs rendszer  

3. Parkolást segítő, statikus segédvonalak a tolatókamera képernyőjén  

4. JBL prémium hangrendszer 

Felszereltség

   Főbb jellemzők (az Active  
felszereltségen felül) 

  — Toyota Touch® 2 with Go Plus  
navigációs rendszer

  — Hangfelismerő funkció
  — Parkolást segítő, statikus segédvo- 

nalak a tolatókamera képernyőjén
  — 8 hangszóró
  — JBL prémium hangrendszer
  — Műbőr ülésborítás
  — Elektromosan állítható magasságú 

vezetőülés
  — Elektromosan állítható dőlésszögű 

vezetőülés
  — Hosszanti irányban elektromosan 

állítható vezetőülés
  — Elektromosan állítható dőlésszögű 

ülőfelület a vezetőülésen

Utastér

3. 4.
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TARTOZÉKCSOMAGOK
A Toyota tartozékcsomagjai valódi értéket képviselnek, melyek segítségével Ön és családja igényei szerint formálhatja 
a Prius+-t. Minden csomagot gondosan összeválogatott, egymást remekül kiegészítő tartozékok alkotnak.

A csomag részét képező tartozékok ötvözik  
a nagyszerű megjelenést a mindennapok 
során szükséges praktikus jellemzőkkel, 
amelyekhez természetesen a Prius+ inno-
vatív technológiája társul.

A küszöbtakarók nemcsak hangsúlyos formai 
elemek, de hatásosan védik a küszöb fénye-
zését is. 

A tartós, fekete kompozit anyagból készülő 
hátsó lökhárítóvédő védi a hátsó lökhárítót, 
amikor a csomagtartóba nehéz tárgyakat 
csúsztat be vagy vesz ki belőle.

 Az ellenálló, rugalmas műanyagból készülő 
csomagtértálcát csúszásgátló felülettel és 
megemelt peremmel láttuk el, hogy meg-
védje a csomagtér kárpitját a sártól, kosztól, 
homoktól és folyékony anyagoktól.

A tartozékok magukon viselik a hybrid  
logót, büszkén hirdetve, milyen érzés újból 
beleszeretni a vezetésbe.

VÉDELMI CSOMAG
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Tartozékok

A csomagtér ajtó díszléc tovább fokozza a 
hátsó ajtó elganciáját. 

Az első lökhárító díszléc megvéd a parkolási 
sérülésektől.

KRÓM CSOMAG

A tartozékcsomagok egyes elemei önállóan is megvásárolhatók.  
A részletek felől kérjük, érdeklődjön a Toyota márkakereskedőjénél.
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TARTOZÉKOK

Kérjük, a teljes tartozékkínálatért látogasson el a www.toyota.hu honlapra, tekintse meg tartozékprospektusunkat, vagy forduljon Toyota márkakereskedőjéhez!

Az eredeti Toyota tartozékok még különle-
gesebbé teszik a Prius+ nyújtotta élményt. 
A praktikumot, biztonságot és innovációs 
technológiákat fókuszpontba állító kiegé-
szítők segítségével olyanná alakíthatja 
autóját, amely leginkább megfelel Önnek.

4. Csomagtér-heveder 
Ideális ahhoz, hogy a nagyobb dolgokat egy helyben  
tartson a csomagtérben. A heveder a csomagtér két  
oldalához csatlakoztatható, önfeszítő mechanizmussal  
láttuk el. Felcsévélődik, ha éppen nincs használatban.

5. Csomagtértálca
A teherbíró, rugalmas műanyagból készült tálcát csúszás-
gátló felülettel láttuk el. Megemelt peremének köszönhe-
tően megvédi a gyári borítást a sártól, portól, homoktól és  
a kiömlő folyadéktól. 

6. Textilszőnyeg 
A luxus hangulatot ébresztő, antracit színű textilszőnyegek 
megvédik autója eredeti kárpitozását. A vezetőoldali szőnyeg 
speciális rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

1.  Kerékpártartó 
Két kerékpárt szállíthat vele. A könnyű tartó biztonsági 
szorítókapoccsal illeszthető az autóra. Dönthető, hogy a 
csomagtartóhoz könnyen hozzáférhessen.

2. Kerékpártartó – kábelköteg
Kifejezetten a Prius+-hoz készül. A kábelköteg biztonságo-
san köti össze a kerékpártartót és az autóján lévő irányjelzőt 
és hátsó lámpát.

3. Toyota Hotspot 
A mobil wifi -központhoz akár 5 különböző, wifi -képes eszköz 
csatlakoztatható, például okostelefon, táblagép és laptop. 
A kártyafüggetlen rendszer része egy nagysebességű, kettős 
antenna.

1. 3.

2. 4.

5.

6.
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Tartozékok

7. Baby-Safe Plus gyermekülés
Csecsemők számára születésüktől körülbelül 9 hónapos 
korukig (13 kg). Az ülést fogantyúval is elláttuk. A kicsit a 
nap és a szél ellen lehajtható kupola védi. Biztonsági övvel 
vagy a Baby-Safe Plus ülésalapba rögzíthető.

8. Baby-Safe Plus ülésalap*
A Baby-Safe Plus gyermekülés bekattintható az ülésalapba, 
ezután rögzíthető az ülés az autóhoz. Megérkezéskor ugyan-
ilyen egyszerűen, az üléssel együtt veheti ki a járműből a 
gyermekét.

9. Duo Plus ISOFIX gyermekülés*
Ülés kilenc hónap és négy év közötti gyermekek számára 
(körülbelül 9 és 18 kg között). Három pozícióban dönthető, 
része a fejtámla és a beépített biztonsági mellpánt is. 

10. Kid and Kidfi x* gyermekülés
Gyermekülés 4 és 12 év közöttiek (kb. 15 és 36 kg közötti 
testsúly) utazásához. Az állítható fejtámla és az övvezetők 
ideálissá teszik növekvő gyermekek biztonságos utazta-
tására.

*  A Baby-Safe Plus ülésalap, a Duo Plus 
és Kidfi x gyermeküléseket az ISOFIX 
csatlakozási pontokon keresztül 
közvetlenül az autóhoz erősíti.

7.

8. 10.

9.
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1. 040 Hófehér

2. 070 Gyöngyfehér*

3. 1F7 Ultraezüst*

4. 1G3 Hamuszürke*

KAROSSZÉRIASZÍNEK

* metálfényezés

1.

2.

3.

4.
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5. 218 Fekete gyöngyház* 

6. 4W4 Sienna bronz*

7. 221 Smaragd*

8. 3Q3 Régens vörös*

9. 4X1 Platinum bézs*

Színek

5. 7. 9.

6. 8.
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2. Világosszürke szövet  
 Alapfelszereltség  az Active   

felszereltségi szinten

3. Fekete szövet/Toyota E-Tex  
 Alapfelszereltség  a Comfort    

felszereltségi szinten

1. Fekete szövet   
 Alapfelszereltség  az Active   

felszereltségi szinten

KÁRPITOK ÉS KERÉKTÁRCSÁK 

1.

2.

3.
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4. Világosszürke szövet/Toyota E-Tex   
 Alapfelszereltség  a Comfort    

felszereltségi szinten

5. Fekete Toyota E-Tex  
 Alapfelszereltség  az Executive 

felszereltségi szinten

6. Világosszürke Toyota E-Tex  
 Alapfelszereltség  az Executive 

felszereltségi szinten

1. 16” könnyűfém keréktárcsa dísztárcsával (tízküllős)  
 Alapfelszereltség az Active felszereltségi szinten 

2. 17” könnyűfém keréktárcsa (tízküllős) 
 Alapfelszereltség  a Comfort és az Executive  

felszereltségi szinteken

Kárpitok és keréktárcsák 

4. 6.
1.

5. 2.
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MŰSZAKI ADATOK
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 1.8 l benzin Hybrid 

e-CVT

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

VH* Legalacsonyabb érték 5,3*/ 5,1**

VH* Legmagasabb érték 5,7*/ 5,5**

VH* Kombinált 6,0*/ 5,8**

Javasolt üzemanyag benzin (95-ös vagy magasabb oktánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 45

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)

Legalacsonyabb érték 121,2*/ 115,2**

Legmagasabb érték 130,3*/ 125**

Kombinált 137*/ 130,6**

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Euro besorolás Euro 6 AD

Szénmonoxid, CO (mg/km) 172,5

Szénhidrogének, THC (mg/km) 13,8

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) 11,8

Nitrogénoxidok, Nox (mg/km) 6,5

Zaj (elhaladási) (a  megfelelő direktíva alapján) dB (A) 68

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 konfi gurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra 
vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.

 e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű * VH Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus ** VL Legkisebb tömeggel terhelt ciklus
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Műszaki adatok

MOTOR 1.8 l benzin Hybrid 
e-CVT

Motor kód 2ZR-FXE

Hengerek száma 4, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, VVT-i

Üzemanyagellátó rendszer Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Lökettérfogat (cm3) 1798

Furat x löket (mm x mm) 80,5 x 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) 134

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

TELJESÍTMÉNY 1.8 l  benzin Hybrid 
e-CVT

Végsebesség (km/óra) 165

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 11,3

Légellenállási együttható 0,28

 

Kiegészítő információk az akkumulátorról

Típus Lítium-ion

Névleges feszültség (V) 201,6

Akkumulátormodulok száma 56

Kapacitás (3HR) Ah 5
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MŰSZAKI ADATOK
FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson rugóstag

Hátul Torziós rúd

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*/1540

Nyomtáv (mm) hátul 1535*/1545

Túlnyúlás elöl (mm) 945

Túlnyúlás hátul (mm) 920

Tengelytáv (mm) 2780

Fordulókör sugara, gumik (m) 5,5/5,8*

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tárcsa
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Műszaki adatok

1530* mm/1540 mm

1775 mm 4645 mm

2780 mm

15
75

/1
60

0*
 m

m

1535* mm/1545 mm

1775 mm

945 mm920 mm

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK 1.8 l benzin Hybrid 
e-CVT

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)  l   –  – 

17” könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)  –  l  l 

Gumijavító készlet  l    l  l 

l = Alap ¡ = Opció − = Nem választható  * Comfort felszereltségnél
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SZÓSZEDET
Ismerje meg jobban a Prius+-ba épített technológiákat!

A hybrid rendszer visszajelző egy energia áramlási  és  
egy ökovezetési kijelzőből áll. Ezek segítik a vezetőt 
abban, hogy tovább fi nomítsa vezetési stílusát és 
optimalizálja a fogyasztást.

Hybrid rendszer visszajelző  

Hagyományos kulcs helyett az intelligens nyitási 
és indítási rendszer révén az ajtót egyszerűen, a 
kilincs megérintésével nyithatja, a motort pedig 
gombnyomással indíthatja be. Mindössze annyit kell 
tennie, hogy az elektronikus kulcsot a zsebében vagy  
a táskájában tartja.

Intelligens nyitási és indítási rendszer  

A BA érzékeli, ha a vezető vészfékezésre kényszerül, 
azonnal maximális fékerőt biztosít, miközben az ABS is 
teljes hatékonysággal működhet.

Vészfékasszisztens (BA)

Ha a vezető vészfékezést hajt végre, a hátsó féklámpák 
villogni kezdenek, hogy a mögöttes forgalmat fi gyel-
meztessék.

Vészfékjelzés (EBS)

Az ABS megakadályozza a kerekek blokkolását fékezéskor. 
Az EBD mindezt a fékerő optimális elosztásával egészíti ki 
az egyes kerekek közt, kiegyenlítve az eltérő terheléseket. 
A két rendszer együttes működése hatékonyan segít Önnek, 
hogy autóját még erős fékezés közben is biztonságosan 
kormányozhassa.

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval 
(EBD)

A szervokormány segítségével erőlködés nélkül mozgat-
hatja az első kerekeket, csökkentheti az üzemanyag-
fogyasztást és főleg alacsony sebességnél könnyebben 
kormányozhatja az autót.

Szervokormány (EPS)  
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A VSC+ automatikusan szabályozza az egyes kerekek-
re jutó féknyomást és a motorteljesítményt, hogy 
fenntartsa a stabilitást, például éles kanyarvételkor  
vagy csúszós útfelületen megelőzze a jármű kicsúszását.

Járműstabilitás-vezérlő rendszer (VSC+)

Ezt a modellt hét légzsákkal szereltük fel. A teljes körű 
védelmet vezetőoldali térdlégzsák, SRS légzsákok a 
vezető és utasoldalon, az első ülésekhez tartozó oldal-
légzsákok és az utastér teljes hosszában felfúvódó SRS 
függönylégzsákok biztosítják.

Teljes légzsákrendszer (SRS)  
Az 1,8 literes Hybrid Synergy Drive® (HSD) hajtómű a 
világ legfejlettebb full hybrid rendszere. Az alacsony 
fogyasztásról és CO2-kibocsátásról, valamint a kima-
gasló teljesítményről és vezetési élményről egy  
1,8 literes VVT-i benzinmotor és két elektromotor 
tökéletes együttműködése gondoskodik.

1.8 l benzin Hybrid  

Az innovatív, elektronikusan vezérelt, folyamatosan 
változó áttételű váltómű (e-CVT) irányítja az erőforrá-
sokat, a benzin és elektromos motort, kiegyensúlyozott 
és könnyed gyorsítást garantál. Biztosítja az optimális 
működést minden vezetési körülmény között, maximális 
hatékonyságú üzemanyag-fogyasztással.  

e-CVT

A Priusban speciális rögzítési pontokat alakítottunk 
ki – köztük az ülés előrebukását megakadályozó felső 
bekötési pontot is -, amelyekkel biztonságosan és 
kényelmesen lehet rögzíteni az ISOFIX gyermekülé-
seket, ami tartozékként megvásárolható a Toyota 
márkakereskedésekben.

ISOFIX rögzítési pontok  

Szószedet

Ostorcsapás jellegű nyaksérüléseket mérséklő (WIL) 
ülések  
Az első üléseket úgy alakítottuk ki, hogy csökkentsék 
a fej visszacsapódását, azaz ráfutásos balesetben 
mérsékeljék a nyakra nehezedő terhelést.
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Minden Toyota modellt úgy tervez-
tünk meg, hogy minimálisra szoríthas-
suk a töréskárok javításának költségeit. 
A lökhárítókba energiaelnyelő elemeket 
építettünk, a költségesen cserélhető 
alkatrészeket a sérülésnek kitett terü-
letektől távolabbra helyeztük, a gyakran 
sérülő elemeket pedig hegesztés helyett 
csavarkötéssel rögzítettük. Mindezek 
eredményeként csökkenthető a sérülés 
mértéke, és a sérült alkatrészeket köny-
nyű eltávolítani, cserélni vagy javítani. 
Végeredményben mindez az alkatrész-
árak és a munkadíjak csökkenését is 
eredményezi.

Toyota eredeti alkatrészek
Minden Toyota jármű  tervezése és 
gyártása során ügyeltünk arra, hogy 
karbantartása minél kevesebb költség-
gel járjon. Kevesebb alkatrésze igényel 
javítást, és ezek ráadásul olyan tartósak, 
hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk 
a szervizperiódust. Ugyanilyen lénye-
ges, hogy a Toyota autók technológiája 
könnyen hozzáférhető, ami minimálisra 
csökkenti a szerviz munkaidő-igényét. 
Mindez a Toyota alkatrészek versenyképes 
árával együtt azt jelenti, hogy Ön a lehető 
legkevesebb költséggel tarthatja autóját 
optimális üzemi állapotban.

Alacsony karbantartási költség
Toyota kereskedője részletesen ismerteti 
Önnel autója karbantartási programját.

Autójának teljes átvizsgálása – vezetési 
stílustól és egyéb körülményektől füg-
gően – kétévente vagy 30 000 kilomé-
terenként egyszer esedékes (amelyik 
hamarabb következik be), míg évente 
vagy 15 000 kilométerenként (amelyik 
hamarabb következik be) egy köztes 
ellenőrzés szükséges.

A Toyota Hibrid Szerviz Programnak* 
köszönhetően gond nélkül élvezheti 
autója vezetését, akár a gépkocsi 10 
éves koráig. Ehhez mindössze annyit 
kell tennie, hogy évente vagy 15 ezer 
kilométerenként (amelyik hamarabb 
bekövetkezik) ellenőrizteti a gépkocsi 
hibrid akkumulátorát bármelyik   
Toyota márkaszervizben.

Toyota minőségi szervizToyota Hibrid Szerviz Program

TELJES NYUGALOM A TOYOTÁ-VAL.
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A Toyota tartozékokat ugyanazzal a mű-
gonddal és fi gyelemmel terveztük és 
gyártottuk, amellyel a Toyota gépkocsi-
kat is készítjük. Tökéletesen illenek az 
Ön Toyotájához, és emellett stílusosab-
bá, kényelmesebbé vagy praktikusabbá 
is teszik. Mivel valamennyi tartozékot 
a legszigorúbb tesztnek vetettük alá, 
teljes mértékben bizonyos lehet megbíz-
hatóságuk és tartósságuk felől. Végezetül 
pedig minden eredeti Toyota tartozékra 
három év garanciát§ kínálunk.

Toyota tartozékok 

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem 
kevesebb, mint 40 európai országban 
nyújtunk Toyota Eurocare asszisztencia-
szolgáltatást három éven át◊. 
Amennyiben problémája támadna Toyota 
gépkocsijával, a Toyota Eurocare számos 
különböző módon biztosítja, hogy Önnek 
ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

 *  Kérjük, érdeklődjön a Toyota Hybrid Szerviz   
Program részletei felől Toyota márkakeres- 
kedőjénél!

 § Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön   
  Toyota márkakereskedőjénél!
 ◊ Belgiumban 5 év, Portugáliában és 
  Dániában 1 év.

Toyota Eurocare

A 3 éves garancia minden rendeltetés-
szerű használat során jelentkező gyártási 
és összeszerelési hibára kiterjed. Az első 
évben kilométer-korlátozás nélkül, azt 
követően pedig további két évig, illetve 
100 000 megtett kilométerig érvényes 
(attól függően, hogy melyik feltétel tel-
jesül korábban). 

Amennyiben az autó garanciális hiba kö-
vetkeztében működésképtelenné válik, a 
garancia a legközelebbi Toyota szervizig 
történő szállítás költségeit is fedezi.

A 3 éves, felületi rozsdásodás elleni 
és fényezési garancia a karosszéria 
bármely fényezett elemén – anyaghiba 
miatt – jelentkező felületi rozsdásodásra 
és fényezési hibára kiterjed. Ez a garancia 
kilométer-korlátozás nélkül érvényes.

Átfogó garancia
A Toyota modellek védelmi rendszere 
ellenáll a biztosítótársaságok kíméletlen 
ötperces feltörési vizsgálatának, és ezál-
tal magas szintű vagyonvédelmet nyújt. 
A riasztót és az indításgátlót egyaránt 
jóváhagyták Európa legnagyobb bizto-
sítótársaságai.

További biztonság

Teljes nyugalom

A 12 éves, átrozsdásodás elleni garancia 
a karosszéria bármely fémből készült 
elemének (belülről kifelé történő) átrozs-

dásodása esetén érvényes (a garancia-
füzetben meghatározott kivételekkel), 
ha az gyártási vagy összeszerelési hibára 
vezethető vissza. Ez a garancia kilométer-
korlátozás nélkül érvényes.
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A környezetre gyakorolt hatás minimalizálása a 
Toyota üzleti tevékenységének minden részét 
áthatja. Járműveink minden egyes alkatrészét úgy 
tervezzük meg, arra összpontosítva, hogy életcik-
lusuk során a lehető legkisebb terhet róják környe-
zetünkre. A Prius+ (motorkód: 2ZR-FXE) életciklus-
elemzése azt mutatta ki, hogy 33%-kal csökkent   
a szén-dioxid kibocsátása egy hasonló benzines 
modellhez képest.    

Bizonyos műanyag alkatrészek, például a légkon-
dicionáló egység, tartalmaznak növényi eredetű 
gyantát és a műszerfalhoz használunk olyan 
anyagokat, mint a TSOP (Toyota Szuper Olefi n 
Polimer) és a TPO (Thermo Poli-Olefi n), melyek 
kiváló újhasznosítási tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Ez a mottó a Toyota gondolkodásában már 

a kezdetek óta központi szerepet tölt be. 
Például minden Prius+ 95%-ban újrafelhasz-
nálható, újrahasznosítható, a könnyebb szétsze-
relés érdekében a felhasznált anyagokat kóddal 
láttuk el, és a négy nehézfémet – összhangban a 
2000/53/EC EU-direktívával – teljes mértékben 
kiszűrtük a gyártásból. 

Környezetvédelmi politikánk lényeges része, hogy minden 
Toyota-tulajdonosnak környezetbarát megoldást kínáljunk 
selejtezésre váró autójának leadására. Az ezzel kapcsolatos 
információkat a www.toyota.hu honlapon találja meg, illetve 
Toyota márkakereskedője is örömmel nyújt tájékoztatást a 
részletekről.

CSÖKKENTÉS, ÚJRAFEL-
HASZNÁLÁS, ÚJRAHASZ-
NOSÍTÁS

TERVEZÉS & GYÁRTÁS

A TOYOTA ÍGY TESZ A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT 
JÁRMŰVEINEK TELJES ÉLETCIKLUSA SORÁN
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Vezesse Toyotáját kicsit nagyobb odafi gyeléssel, és 
amellett, hogy csökken az üzemanyagköltsége, akár 
30%-kal is mérsékelheti autója CO2-kibocsátását. 
Márkakereskedéseinkben megosztják Önnel, hogyan 
hozhatja ki a legtöbbet új autójából, és hogyan tudja 
az üzemanyag-felhasználást optimális szinten tartani. 
A használat során bízza jól képzett szakembereinkre 
a karbantartásokat, hogy autója kiváló teljesítménye 
folyamatosan biztosított legyen. Érdeklődjön márka-
szervizünkben az Optifi t termékek felől, ugyanis a 
felújított gyári alkatrészek használata szintén csök-
kenti a környezetre gyakorolt hatást.

A Toyota márkakereskedői hálózat környezetvédelmi 
hatékonyságának jobbítását folyamatos feladatnak 
tekintjük. A fenntarthatóság jegyében született kez-
deményezéseink – többek között energiafelhasználási 
audit, az esővíz visszaforgatása, az épületek még 
hatékonyabb szigetelése, megújuló energiaforrások 
még nagyobb mértékben történő használása – nagyban 
hozzájárulnak az energia- és vízfogyasztás, valamint a 
keletkező hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

A helyi gyártás egyben azt is jelenti, hogy rövidebb 
úton tudjuk termékeinket a célállomásra eljuttatni, 
ami nagymértékben hozzájárul a környezetre gya-
korolt hatás csökkentéséhez. Legyen szó az alkat-
részek szállításáról gyárainkba, vagy a járművek és 
alkatrészek márkakereskedéseinkbe juttatásáról, 
folyamatosan optimalizáljuk a rakományterhelést, 
a lehető legrövidebb úton végezzük a kiszállí-
tást, és a lehető legtöbbször használunk 
vasúti fuvarozást.

LOGISZTIKA

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

MÁRKAKERESKEDÉSEK

Környezetvédelem
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SZERESSEN BELE A HYBRID VEZETÉSBE 
ÉS ÉLVEZZE ELŐNYEIT!
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HÉT EMBERRE TERVEZVE.
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Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem 
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek 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. © 2014. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem 
egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. 2019. július. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. 

Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az 
ábrára és kezdjen el megismerkedni a Prius+-szal.

HA SZERETNÉ ALAPOSABBAN MEGISMERNI 
A PRIUS+-T VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRA 
VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK KERESSE FEL TOYOTA 
MÁRKAKERESKEDŐJÉT, VAGY LÁTOGASSON 
EL HONLAPUNKRA: WWW.TOYOTA.HU 
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