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Individuálny výber
Pre vás, pre vašu rodinu, pre život. S originálnym príslušenstvom Toyota 
budete mať svoj Prius+ ešte dokonalejší. Výber štýlových, praktických 
a moderných doplnkov vám umožní vytvoriť si vozidlo presne podľa 
vašich predstáv.
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Paket - Protection
Paket Protection ponúka nielen praktickosť, ale tiež individuálne prispôsobenie. 
Medzi prvky prispievajúce ku každodennej praktickosti patria pevná plastová 
rohož do batožinového priestoru a štýlové ochranné lišty prahov predných dverí.
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Plastová rohož batožinového priestoru
Je vyrobená z čiernej trvanlivej gumy, 
má vyvýšený okraj a protišmykovú 
povrchovú úpravu.
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Prahové lišty
Štýlové lišty z brúseného 
hliníka prispievajú k ochrane 
laku prahov dverí.



Inšpiratívne technológie
Technické inovácie sa stali inšpiráciou ako 
pre samotný Prius+, tak aj pre širokú škálu 
technologických doplnkov Toyota. Sú k dispozícii 
vodičom, ich rodinám, pre krátke aj dlhé jazdy. Každý 
z nich prispieva k dobrému pocitu z cestovania. 

Pre ľahké nájdenie správnej trasy slúži multimediálny 
navigačný systém, ktorý môžete prepojiť so svojimi 
vlastnými informačnými a mediálnymi zariadeniami. 
S parkovaním vám pomôže rozsiahly systém 
senzorov. A mimoriadne kvalitné zabezpečenie 
celého vozidla zaistí, aby ste mali pokoj v duši. Toto je 
technologické vybavenie, ako má byť. Každé tlačidlo 
aj displej sa dajú jednoducho ovládať a každá funkcia 
uspokojí vaše potreby.
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Navigačný systém Touch & Go
Systémy Touch & Go alebo Touch & Go Plus predstavujú ideálne doplnenie vášho vozidla Prius+, ktorý je vybavený audio systémom Toyota Touch, avšak 
bez navigácie. Obidva systémy pozdvihnú existujúci audio systém o triedu vyššie a vy budete mať k dispozícii navigáciu s mapovým pokrytím a s ďalšími 
funkciami uľahčujúcimi cestovanie.

Toyota Touch & Go, Toyota Touch & Go Plus
Ak je váš Prius+ vybavený audio systémom bez navigácie, 
môžete ho vylepšiť pridaním jedného či druhého zariadenia. 
Obidve sa dajú zabudovať do vstavaného systému, čím získate 
navigáciu s mapovým pokrytím celej Európy a ďalšie funkcie 
prispievajúce k pohode cestovateľov.

Systém Touch & Go ďalej umožňuje dotykové ovládanie 
navigácie, možnosť rozdelenia obrazovky pri navigovaní, audio 
informácie, databázu turistických zaujímavostí a výber jazyka.

Systém Touch & Go Plus pridáva ďalšie funkcie ako je 
rozoznávanie hlasu, 3D modely miest a databázu dopravnej 
infraštruktúry v danom regióne.
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Zariadenie Touch & Go Touch & Go Plus
Veľkosť obrazovky 6,1” 6,1”
Dotyková obrazovka Áno Áno
Zobrazenie jazykov 14 14
Zadná parkovacia kamera Áno Áno
Bluetooth® hands-free Áno Áno
Varovanie pred rýchlostnými kamerami (1) Áno Áno
Rýchlostné limity Áno Áno
POI – cez USB pripojenie (2) Áno Áno
POI – hľadanie cez internet (2) Áno Áno
Hudba – USB pripojenie Áno Áno
Dopravné informácie Áno Áno
Hlasový navigátor s výberom jazyka 14 14
Vstupy pre médiá CD, USB CD, USB
Audio formáty MP3/WMA MP3/WMA
Počúvanie hudby cez Bluetooth® Áno Áno
iPod® audio Ovládanie cez   Ovládanie cez  
 štandardný kábel štandardný kábel
Pripojenie Aux-In Áno Áno
Pokročilé rozpoznávanie hlasu - Áno
Prevod textu na hlas (čítanie textových správ) - Áno
E-maily, kalendár - Áno
3D modely miest a krajiny - Áno
Pokročilá databáza pre vyhľadávanie trasy - Áno
(1) Nie je k dispozícii vo Francúzku. (2) Závisí od dostupnosti servera.
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Parkovací asistent
Toyota parkovací systém je užitočným pomocníkom aj u tak dobre ovládateľného vozidla ako je Prius+. 
S jeho pomocou sa ľahšie vyhnete nechcenému poškriabaniu laku na vozidle.

Systém má ultrazvukové senzory spojené s vnútornou zvukovou signalizáciou, ktorej tón zvyšuje 
hlasitosť aj frekvenciu, ak sa vozidlo približuje k prekážke. V závislosti na výbere modelu môžete mať 
tieto senzory len v prednom či len v zadnom nárazníku alebo dokonca v obidvoch. Predná a zadná 
zvuková signalizácia má navyše odlišný tón a v prípade potreby sa dá vypnúť.

Parkovacie senzory
Ultrazvukové senzory majú rovnaké farebné vyhotovenie 
ako nárazníky.

Vypínač zvukovej signalizácie
Ak nepotrebujete služby parkovacieho asistenta, dá sa zvuková 
signalizácia vypnúť.
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Bezpečnostný systém vozidla 
Je veľmi príjemné vlastniť vozidlo tak dobre zabezpečené, ako je Prius+. 
Bezpečnostný systém Toyota stráži vaše vozidlo, keď ho zanecháte 
na parkovisku.

Súčasťou systému je výkonný alarm ako doplnok k už vstavanému 
imobilizéru. Voliteľne je k dispozícii aj senzor náklonu varujúci pri pokuse 
o krádež kolies alebo odtiahnutie.
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Priestor na mieru
Viacúčelovosť, pokoj a pohoda. Neobyčajná fl exibilita 
spojená s výrazným pohodlím pre vodiča aj 
spolucestujúcich. Príslušenstvo plniace všetky 
priania. To je presne to, čo vám poskytne vnútorné 
vybavenie vozidla Prius+.

Ponuka pre modely Prius+ obsahuje aj špeciálne 
navrhnuté bezpečnostné sedačky pre deti 
až do 12 rokov.

K luxusnému vybaveniu patrí aj kožené čalúnenie 
sedadiel a štýlové detaily, naopak k výraznej 
praktickosti prispievajú podlahové rohože a riešenie 
úložného priestoru. Hlavnou myšlienkou je priestor 
prispôsobujúci sa potrebám cestujúcich a ich 
životnému štýlu a tomu je podriadené aj všetko 
vnútorné vybavenie vozidla. 
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Luxus
Skutočným prepychom, ktorý Prius+ ponúka, je kožený interiér. Je elegantný 
aj praktický a vyzerá rovnako dobre, ako pohodlne sa v ňom sedí. Stačí pridať 
vyhrievanie predných sedadiel tak neoceniteľné počas mrazivých rán či 
zimných nocí a získate Prius+, ktorý nemá k dokonalosti ďaleko. 
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Vyhrievanie predných sedadiel
Príjemne vyhreje predné sedadlá, 
keď sa vonku skutočne ochladí.



Kožený interiér Toyota*
Vyrobený z vysoko kvalitnej 
čiernej a jasne šedej kože 
s dvojitým prešívaním 
ladeným do modra. Dizajn je 
jednotný pre sedadlá aj 
opierky hlavy a nijako nebráni 
správnej funkcii airbagov.

* Na slovenskom trhu nie je dostupný.
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Kryt kľúča Smart Entry
Kompaktný dizajn zobrazujúci 
charakteristické logo 
„HYBRID SYNERGY DRIVE“.

Ochranné lišty prahov dverí
Štýlový prvok v hliníkovom prevedení chráni lak prahov dverí proti poškriabaniu. Dodávajú sa len pre predné dvere.

Maximálne praktický
Ľudia majú najrôznejšie predstavy a požiadavky na spolužitie so svojím 
vozidlom. Pre niektorých bude Prius+ len prostriedkom dopravy v mieste 
bydliska, pre iných kamarát na ďaleké cesty. Toyota berie do úvahy tieto rôzne 
individuality a ponúka širokú škálu praktických doplnkov. Stačí si len vybrať.
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Textilné podlahové koberce
Z vysoko kvalitnej mäkkej textílie v antracitovej farbe. Poskytujú naozaj dôkladnú ochranu podlahy 
vozidla. V ponuke sú koberce štandardné alebo luxury.

Gumové podlahové rohože
Predstavujú dokonalú ochranu koberca vozidla proti špine, blatu a vode. Sú špeciálne vyrábané 
pre Prius+.

Organizér nákladu
Veľmi užitočný pomocník pre skladovanie cestovných potrieb, akými sú napr. fľaše alebo obuv.

Plastová rohož batožinového priestoru
Vyrobená z trvanlivej čiernej gumy s protišmykovou povrchovou úpravou. Vonkajšie okraje 
sú zdvihnuté.
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Horizontálna sieť do batožinového priestoru
Ľahko sa pripína systémom háčikov a očiek, predstavuje ideálne zabezpečenie tašiek či kufrov.

Upínací pás batožinového priestoru  
Samonavíjací horizontálny pás pevne ukotví prevážané predmety väčších rozmerov.

Vertikálna sieť do batožinového priestoru
Po pripnutí na bočné háčiky v batožinovom priestore zamedzí posúvaniu a prevaľovaniu menších 
predmetov.

Popolník / Úložná nádobka
Malý kontajner valcovitého tvaru môže slúžiť ako popolník alebo ako ďalší úložný priestor.  
Viečko na pružinu sa hodí pre obidva účely.
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Úplná istota
Starostlivosť o malých pasažierov je potrebné dokonale premyslieť. 
Bezpečnostné zádržné systémy Toyota ponúkajú ideálnu voľbu pre každý vek.

S detskými bezpečnostnými sedačkami Toyota neponechávate nič na náhodu. 
Ich upevnenie je úplne bezpečné, tkanina je odolná a vyhotovenie ponúka ako 
bezpečnosť, tak pohodlie. Váš najdrahší náklad bude stopercentne v najlepšej 
opatere na krátkych aj dlhých cestách.

Detská bezpečnostná sedačka Baby-Safe Plus
Pohodlie a bezpečnosť pre deti od narodenia 
až do 9 mesiacov veku (váha do 13 kg).

Detská bezpečnostná sedačka Duo Plus ISOfi x  
Pre deti vo veku od 9 mesiacov 
do 4 rokov (váha 9 až 18 kg).

Detská bezpečnostná sedačka Kid  
Sedačka výškovo nastaviteľná pre deti vo veku 
od 4 do 12 rokov (váha 15 až 36 kg). K dispozícii 
so systémom ISOfi x alebo pre pripevnenie 
pomocou bezpečnostných pásov.
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Štýl, vzhľad a funkčnosť  
Prius+ je vďaka svojmu aerodynamickému dizajnu 
nezameniteľný. Je veľký, ale jeho silueta sa zároveň 
pyšní efektívnym tvarom minimalizujúcim odpor 
vzduchu. K tomuto efektu prispievajú aj ďalšie 
exteriérové prvky.

Medzi ne patria starostlivo navrhnuté štýlové 
a ochranné detaily, ktoré plynule nadväzujú na obrysy 
vozidla a pritom mu dodávajú úplne charakteristický 
výraz. A pre dobrodružné rodinné výlety je 
nachystaný veľký výber strešných nosičov 
pre najrôznejšie účely.

Každý z týchto doplnkov vám pomôže zdôrazniť 
harmóniu medzi vami a vaším vozidlom.
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Zadný spodný spojler
Výraz aerodynamickej efektivity inšpirovaný športom.

Predný spodný spojler
Zvýrazňuje športový štýl predného 
nárazníka a čelnej mriežky.

Bočný spojler
Integrovaný do spodného rámu dverí, vytvára športový vzhľad s nízkym profi lom.

Aerodynamika
Dokonalá aerodynamika vozidla Prius+ je zrejmá na prvý pohľad. Tento efekt 
je ešte zdôraznený štýlovými doplnkami karosérie. Predný, zadný spodný 
aj bočné spojlery v kombinácii s plynulými líniami karosérie pridávajú ďalší 
rozmer k športovému charakteru vozidla.
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Dizajn
Individuálny štýl sa vytvára pomocou drobných detailov. S ich pomocou 
môžete do vzhľadu vozidla premietnuť svoju osobnosť. Sada chrómovaných 
doplnkov vám ponúka práve túto možnosť. Každý z nich je špeciálne 
vytvorený tak, aby zvýraznil unikátny vzhľad vášho vozidla.

Zadná chrómovaná lišta
Chrómovaný povrch je malým detailom podtrhujúcim celkový výraz vozidla.

Chrómovaná predná lišta
V chrómovom vyhotovení zvýrazní čelnú mriežku typickú pre Prius+.

Ochranné lišty dverí
Chránia bočné panely dverí a zároveň podtrhujú charakter 
vozidla integrovaným chrómovaným doplnkom.
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Ochrana
Preplnené ulice a rušné parkoviská. Ľudia sa ponáhľajú sem a tam. 
Problémové situácie pre každého vodiča, v akomkoľvek aute. Príslušenstvo 
Toyota však ponúka vášmu vozidlu ďalšiu ochrannú vrstvu, aby ste mohli mať 
svoj Prius+ v dokonalom stave.

Ochranné lišty rohov nárazníkov
K dispozícii pre predný aj zadný nárazník. V čiernom vyhotovení s možnosťou nalakovania do farby karosérie.

Ochranná fólia zadného nárazníka  
Číra samolepiaca fólia chrániaca lak nárazníka.

Ochranná lišta zadného nárazníka  
Účinná ochrana nárazníka v štýlovom, matne čiernom vyhotovení.
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Lapače nečistôt – zásterky kolies  
Ich tvar je prispôsobený blatníkom vozidla. K dispozícii pre predné aj zadné kolesá.

Bezpečnostné matice zliatinových diskov kolies
Poistné matice so zaobleným profi lom a kódovanou drážkou 
prispievajú k ochrane kolies so zliatinovými diskami 
pred krádežou.

Oceľové disky kolies
Vysokopevnostné disky kolies špeciálne pre použitie so zimnými 
pneumatikami.

Pre pokoj v duši
Ďalšie doplnky Toyota prinášajú rozšírené 
možnosti zabezpečenia vozidla Prius+ v meste 
aj na vidieku, na zľadovatených cestách aj pri 
zanechaní vozidla na parkovisku. Prispievajú tak 
k vášmu pokoju a pohode.



Upínacie popruhy
Veľmi pevné popruhy 
s uťahovacou sponou 
pre zaistenie nákladu 
na strešnom nosiči.

Strešný nosič Toyota
Pevná a zároveň ľahká 
hliníková konštrukcia so 
zabudovaným zamykaním.
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Pre voľný čas
Jednoduché pridanie strešného nosiča Toyota vám umožní vyskúšať si 
najrôznejšie spôsoby trávenia voľného času. Základný strešný nosič sa na 
strechu auta upevní veľmi ľahko a potom už záleží len na vás, ktorý zo 
širokého radu špecializovaných nosičov využijete k svojím obľúbeným 
aktivitám.

Nosič kajaku (luxury model)
Kajak sa upevní v pozícii na boku, 
čo vytvorí priestor pre upevnenie 
ďalšieho vybavenia.

Batožinový box
Aerodynamický tvar, veľký priestor vo vnútri, prvotriedna povrchová úprava zvonka aj zvnútra, 
bezpečnostné zamykanie, otváranie na strane spolujazdca.

Ski box
Tvar ideálne uspôsobený pre prevážanie lyžiarskeho výstroja, prvotriedna povrchová úprava zvonka aj 
vo vnútri, bezpečnostné zamykanie, otváranie na strane spolujazdca.
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Strešné nosiče lyží a snoubordov
V ponuke v troch veľkostiach (malé, stredné, veľké), uzamykateľné. V luxusnom vyhotovení sa dá držiak posúvať k boku vozidla, čo umožňuje ľahšiu manipuláciu s lyžami pri ich nakladaní a skladaní.
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Nosič bicyklov - štandardný
Uzamykateľný, so systémom rýchloupínania uľahčujúcim nakladanie a snímanie bicykla zo strechy.

Nosič bicyklov - optimal
Má tvarovanú lištu na uchytenie kolies bicykla a bezpečnostný ochranný systém proti krádeži. 
Dá sa upevniť na ktorúkoľvek stranu vozidla.
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Nosič bicyklov - luxury  
Uzamykateľná, odľahčená hliníková konštrukcia s úchytmi rámu aj kolies. Úchyty rámu 
sa dajú prispôsobiť vo výške strechy. Dá sa upevniť na ktorúkoľvek stranu vozidla.
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02 01 Výstražný trojuholník 
 a autolekárnička

Základná výbava pre 
čokoľvek, čo vás na cestách 
môže postretnúť.

02 Sada náhradných 
 žiaroviek

Vždy isto a bezpečne 
s kompletnou sadou 
náhradných žiaroviek.

03 Refl exná vesta 
Vidieť a byť videný – 
základné pravidlo osobnej 
bezpečnosti.

04 Žiarovky Optibright 
 a Optiblue 

Štýlové žiarovky pre čelné 
refl ektory s veľkým 
výkonom ponúkajú 
silnejšie jasne biele či 
modrobiele osvetlenie. 

05 Opravný lak 
Na opravu drobných 
odrenín laku, k dispozícii vo 
forme laku so štetčekom 
alebo v spreji.

06  Sada na opravu
 pneumatík 

Zalepí a dofúka poškodenú 
pneumatiku. Pracuje po 
pripojení do 12V zásuvky 
auta.

07 Starostlivosť a údržba 
 vozidla 

Kompletný rad čistiacich 
a leštiacich prostriedkov, 
olejov a prevádzkových 
kvapalín je k dispozícii 
u vášho miestneho 
predajcu vozidiel Toyota.

08 Stickerfi x*   
Samolepky na miesta 
s poškodeným lakom 
menších rozmerov.

09 Toyota ProTect*
Profesionálne aplikovaný 
balíček ochranných 
produktov zaistí špičkovú 
ochranu farebného laku 
auta, zliatinových diskov 
kolies aj čalúnenia 
interiéru.

*Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na vášho autorizovaného
  predajcu Toyota.

Starostlivosť
V živote občas veľká zmena príde s maličkosťami. Prius+ myslí aj na detaily, ktoré vám pomôžu pri starostlivosti o seba aj o vaše vozidlo.
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Abecedný zoznam doplnkového vybavenia



 Na všetko originálne príslušenstvo Toyota sa vzťahuje záruka 3 roky/100 000 km v prípade montáže na nové vozidlo. V ostatných prípadoch platí záruka 2 roky. Vzhľad, špecifi kácie a príslušenstvo 

podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Podrobné informácie o kompatibilite Vášho modelu vozidla s príslušenstvom uvedeným v katalógu získate u autorizovaného partnera Toyota. 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme ani žiadnym prostriedkom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota.

Upozornenie: Vyobrazené vozidlá a detailné špecifi kácie sa môžu líšiť od ponúkaných špecifi kácií vozidiel a príslušenstva v SR. Viac informácií nájdete na www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho 

autorizovaného predajcu Toyota.
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