
PRIUS
PLUG‑IN HYBRID



TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
KAŽDÝ DEŇ HĽADÍME DO BUDÚCNOSTI, KRÁČAME DOPREDU, VYVÍJAME SA. 
SNAŽÍME SA OČARIŤ – ROBÍME TO, KEĎ VYTVÁRAME VOZIDLO, KTORÉ VÁM 
DÁVA VIAC, NEŽ OČAKÁVATE, PRIŤAHUJE, VZRUŠUJE, POSKYTUJE POCIT 
BEZPEČIA A PRISPIEVA K TOMU, ŽE SA VÁM ŽIJE LEPŠIE.

TOYOTA. VŽDY LEPŠIA CESTA





UDÁVA SMER OD ROKU 1997
Úspech Priusu siaha až do roku 1997, keď svetlo sveta 
uzrela prvá generácia tohto modelu. Odvtedy sa Prius 
stal ikonou ekologickej a úspornej jazdy, pričom lámal 
stále nové predajné rekordy. Ďalším krokom vo vývoji 

modelu bolo uvedenie Priusu Plug‑in Hybrid, 
ktorý ponúka všetky výhody hybridného automobilu 

so zvýšeným dojazdom na elektrický pohon.

Hybridná ikona. Už po niekoľkýkrát.

LEGENDÁRNY
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HYBRID S VÄČŠÍM DOJAZDOM 
NA ELEKTRICKÝ POHON. 
ABSOLÚTNE POTEŠENIE 

Z JAZDY!

Prius Plug‑in Hybrid kombinuje výhody 
pokročilej hybridnej technológie 

s výhodami vyplývajúcimi z väčšieho 
dojazdu na elektrický pohon. Jazda týmto 

autom je čírym potešením. Dynamika, 
zrýchlenie a istota v zákrutách ide ruka 
v ruke s mimoriadne nízkou spotrebou!

Zvoľte si elektrický zdroj pohonu pri 
každodennom cestovaní do práce 

a využívajte výhody hybridného systému, 
keď vyrazíte von z mesta.

HYBRIDNÝ
S MOŽNOSŤOU NABÍJANIA ZO ZÁSUVKY
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RADOSŤ Z JAZDY 
HYBRIDOM, KTORÝ 

PREKRAČUJE HRANICE
Vďaka vylepšenému hybridnému pohonu 

nový Prius Plug‑in nanovo definuje pojem 
riadenia auta. Akumulátor získava viac energie, 

čo znamená dlhšiu, plynulejšiu a menej hlučnú 
jazdu v elektrickom režime (EV). Na druhej strane, 

režim jazdy so spusteným spaľovacím motorom 
zaručuje intuitívne, dynamické zrýchlenie, 

kedykoľvek to budete potrebovať. 
Nová prevodovka e‑CVT a zvukovo‑izolačné 

materiály pomáhajú udržiavať minimálnu 
úroveň hluku v kabíne vášho automobilu. 

Znížené ťažisko, prepracovaná konštrukcia 
zavesenia kolies a inovatívny hybridný pohon 

prinášajú dokonalé pohodlie pri riadení.

NEOBV YKLÝ
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JAZDA HYBRIDNÝM VOZIDLOM
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72 K
VÝKONU 

V REŽIME EV

RÝCHLE A DYNAMICKÉ AUTO, 
KTORÉ OKAMŽITE REAGUJE 

NA POVELY VODIČA
Pohybujte sa bez obmedzenia, vychutnajte si zrýchlenie 

a výkon. Prius Plug‑in poskytuje skvelú jazdnú dynamiku, 
ponúka vynikajúcu presnosť mechanizmu riadenia 

a konštrukcia karosérie s väčšou tuhosťou 
zaručuje výnimočnú stabilitu počas manévrovania. 

Dokonalé odhlučnenie vám umožní užiť si pokojnú 
a pohodovú jazdu.

VÄČŠÍ VÝKON
Vychutnajte si okamžité zrýchlenie vďaka 

technológii Dual Motor Drive System 
vyvinutej spoločnosťou Toyota, ktorá vám 

umožní používať na pohon automobilu 
dva elektromotory. Ponúkaný výkon 

v tomto režime jazdy je až 72 k.

OPTIMALIZOVANÁ VÝKONNOSŤ
Zvýšte svoju úsporu alebo výkonnosť a zvoľte 

jazdný režim vhodný pre prevládajúce 
podmienky na ceste. Elektrické motory 

umožňujú pohyb bez kvapky paliva rýchlosťou 
do 135 km/h (na miestach, kde je to povolené).

 PLUG‑IN HYBRID 

1,8 Hybrid Plug‑in 
(122 k) e‑CVT

Výkon
122 k

Spotreba paliva*
1,2 l/100 km

Emisie CO2*
28 g/km

Zrýchlenie
11,1 s 0–100 km/h

Dostupnosť
Executive

* Priemerný cyklus.
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VÝKONNOSŤ

2ELEKTRICKÉ 
MOTORY

OKAMŽITÉ 
ZRÝCHLENIE
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PREJDITE VIAC NEŽ 50 KM* 
V REŽIME EV

NOVÝ SPÔSOB JAZDY
Keď nabíjate auto, šetríte peniaze. 

Čím častejšie to budete robiť v práci i doma 
alebo na verejných nabíjacích staniciach, 

tým bude vaša jazda úspornejšia.

SILA VO VAŠICH RUKÁCH
Väčšina vodičov prejde denne maximálne 50 km. 

To znamená, že po celý tento čas môžete jazdiť 
v elektrickom režime.

Pri dlhších trasách si zvoľte hybridný režim 
a vychutnajte si ničím nespútaný dojazd.

CESTUJTE VIAC ZA MENEJ
Prius Plug‑in Hybrid bol optimalizovaný 

z hľadiska úspory nákladov. Systém si sám 
zvolí najhospodárnejší jazdný režim, a to podľa 

situácie na ceste plynulým prepínaním medzi 
elektrickým a hybridným režimom.

* Odhadovaný maximálny dojazd na elektrický pohon.

 KAŽDODENNÁ JAZDA 

 DLHŠIE CESTOVANIE 
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+

CCA

50 km 
NA ELEKTRICKÝ POHON*

VÝKONNOSŤ
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VYUŽITIE 
ENERGIE 
PRI BRZDENÍ

AKUMULÁTOR NABÍJACÍ MODUL

RÝCHLE A JEDNODUCHÉ 
NABÍJANIE HYBRIDNÉHO 

AKUMULÁTORA
Nový systém bol navrhnutý s ohľadom 

na jednoduchosť a pohodlie používania. 
Špeciálne káble umožňujú nabíjať auto doma 

a na nabíjacích staniciach. Zvýšenie dostupnosti 
nabíjacích staníc povedie k tomu, že život s Toyotou 

Prius Plug‑in Hybrid bude ešte pohodlnejší.

VYUŽITIE ENERGIE
Batérie vo vašom aute sa dobijú pri každom brzdení.

VEĽKÝ AKUMULÁTOR S KAPACITOU 8,8 kWh
Veľká kapacita akumulátora znamená v praxi 

menej časté pripájanie k zdroju napájania 
a ešte dlhší dojazd. Pamätajte, že čím častejšie 

sa bude dobíjať akumulátor vo vašom aute, 
tím bude jazda úspornejšia.
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VŠETKO POD KONTROLOU
Pomocou palubného počítača môžete nastaviť 
presnú hodinu nabíjania akumulátora. Je to veľmi 
užitočná funkcia, najmä v prípade, keď to chcete 
uskutočniť v hodinách mimo špičku. Systém okrem 
toho umožňuje vyhriať alebo ochladiť interiér 
vozidla pred cestou a kedykoľvek skontrolovať 
úroveň nabitia batérie.

NABÍJANIE DOMA
Nabíjanie z bežnej elektrickej zásuvky trvá 
3 h 20 min, rovnako ako nabíjanie telefónu. 
Ak chcete skrátiť tento čas na 2 hodiny, 
môžete si tiež namontovať špeciálne zariadenie 
alebo využiť verejnú nabíjaciu stanicu. 
LED displej na palubnej doske vás upozorní 
na stav batérie vo vašom aute.

NABÍJANIE NA VEREJNEJ NABÍJACEJ STANICI
Pomocou verejnej nabíjacej stanice môžete 
nabiť úplné vybitú batériu za 2 hodiny. 
Infraštruktúra na Slovensku sa dynamicky vyvíja, 
a ak sa vydáte na cestu po Európe, 
môžete si byť istí, že po ceste nájdete 
dosť nabíjacích staníc, ktoré vám zaistia 
úspornejšiu jazdu.

* Približný čas nabíjania pomocou kábla Mennekes. ** Približný čas nabíjania pomocou štandardnej zásuvky.

NABÍJANIE
ČAS NABÍJANIA

2 H*

3 H 20 MIN**

DVOJITÝ ELEKTRICKÝ POHON

SPAĽOVACÍ MOTOR

RIADIACA JEDNOTKA
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SOLÁRNA 
ENERGIA

ENERGIA 
ZADARMO
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SOLÁRNA 
ENERGIA

1000
KM ROČNE* ĎALŠÍ KROK 

K JAZDE BEZ EMISIÍ
Solárna batéria na streche vášho vozidla 
vám umožní zájsť ešte ďalej bez toho, 
aby ste museli nabíjať auto.

NABÍJANIE BATÉRIE POČAS PARKOVANIA
Solárna strecha umožňuje nabíjať batériu počas 
parkovania pred kanceláriou alebo obchodom.

Dodatočná energia nahromadená týmto 
spôsobom predstavuje ďalších 1 000 km ročne*, 
prejdených výhradne na elektrický pohon.

V NEUSTÁLOM POHYBE
Solárne články na streche poskytujú počas jazdy 
dodatočnú energiu elektrickým systémom v aute, 
ako je satelitná navigácia, nastavenie svetiel a skiel.

Solárne auto. Čo by mohlo byť prirodzenejšie?

NABÍJANIE

* V závislosti od počasia. Solárna batéria nedobíja auto počas štandardného procesu nabíjania.
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ROZPOZNÁVANIE HLASOVÝCH POVELOV
Toto	riešenie	umožňuje	vyhľadávať	
pomocou hlasu destinácie, 
vyvolávať	požadované	skladby	
a	prehrávať	hudbu,	ako	aj	vyhľadávať	
kontakty	a	nadväzovať	spojenie.

MP3
Prehrávajte hudbu zo svojho 
zariadenia iPod alebo inteligentného 
telefónu pomocou rozhrania Bluetooth 
alebo po pripojení zariadenia 
do	konektora	USB	a	Aux‑In.

ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA
Zadná parkovacia kamera 
v Priuse zobrazuje obraz spolu 
s	navádzacími	čiarami,	aby	maximálne	
uľahčila	vodičovi	jazdu	smerom	dozadu.

BUĎTE VŽDY V OBRAZE
Intuitívny a používateľsky príjemný multimediálny systém Toyota Touch® 2 vám poskytuje 
množstvo informácií a zábavy a spája vás s celým svetom. Elegantný 8" farebný dotykový displej, 
pripomínajúci displej tabletu, s menu v slovenčine, poskytne intuitívnejšiu obsluhu. Hands‑free 
súprava Bluetooth 3.0 s funkciou zobrazenia textu SMS správ umožní bezpečné používanie 
telefónu a zadná parkovacia kamera zasa uľahčí manévrovanie. Autorádio, konektory USB a Aux‑In, 
podpora formátu MP3 a WMA, integrácia so zariadením iPod alebo funkcia prenosu zvuku cez Bluetooth 
vám umožnia vychutnať si obľúbenú hudbu. Naproti tomu multimediálny systém Toyota Touch® 2 
s navigáciou Go, vrátane satelitných máp strednej a západnej Európy, rozšírený o užitočné funkcie, 
ako sú aplikácie Počasie, Parkovanie, Google Street View, dopravné správy TMC a bezplatný prístup 
k službe TomTom Real Time Traffic počas 3 rokov, vám uľahčí každú cestu.

INTELIGENTNÝ
MULTIMÉDIÁ
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PROJEKČNÝ DISPLEJ
Projekční displej (HUD) sa nachádza 
v spodnej časti čelného skla, 
vďaka čomu poskytuje okamžitý 
prístup ku všetkým informáciám 
bez toho, aby ste museli spustiť zrak 
z vozovky. Skontrolujte rýchlosť vozidla, 
stav nabitia batérie, stav hybridného 
systému a systémy balíka 
Toyota Safety Sense a cestujte bezpečne.

DISPLEJ MEDZI CIFERNÍKMI
Priebežne kontrolujte všetky podrobnosti 
týkajúce sa jazdy a výkonnosti 
vášho vozidla. Farebný displej vhodne 
umiestnený medzi ciferníkmi prístrojov 
vám poskytuje prístup k údajom 
o ekologickej jazde, stave nabitia batérie, 
využití energie a naplánovaných 
nabíjacích cykloch.

INTELIGENTNÁ 
TECHNOLÓGIA, 

KTORÁ INFORMUJE 
A POMÁHA

Nespočetné množstvo vyspelých 
technológií prispieva k tomu, 

že každá chvíľa strávená v aute bude 
tým pravým potešením.
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BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA
Je koniec s neustálym hľadaním kábla 
k telefónu. Bezdrôtové nabíjanie 
je efektívnejší a pohodlnejší spôsob, 
vďaka ktorému vášmu telefónu nikdy 
nedôjde energia. Priestor na nabíjanie 
je pohodlne umiestnený vnútri 
stredovej konzoly.

SYSTÉM MONITOROVANIA PREMÁVKY 
ZA VOZIDLOM (RCTA)
Systém RCTA umožňuje bezpečne vycúvať 
z parkovacieho miesta. Špeciálny radar 
využívajúci kvázi milimetrové vlny vás bude 
pomocou zvukových signálov a blikajúcich 
kontroliek vo vonkajších spätných zrkadlách 
varovať pred približujúcimi sa autami.

TECHNOLÓGIE

JEDNODUCHÝ INTELIGENTNÝ 
PARKOVACÍ ASISTENT (SIPA)
Systém automaticky navedie auto na zvolené 
parkovacie miesto. Pomocou ultrazvukových 
senzorov umiestnených v prednom 
nárazníku vyhľadá systém SIPA optimálne 
parkovacie miesto a potom automaticky 
spustí manévrovanie. Postačí, keď budete 
regulovať rýchlosť cúvania – systém SIPA 
zaparkuje vozidlo namiesto vás.
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PROBLÉMY BUDÚCNOSTI 
VYRIEŠENÉ UŽ DNES
Prius Plug‑in neustále mení vzhľad automobilov 
s hybridným pohonom, a to vďaka stále 
inšpirujúcejším technológiám, inteligentnému dizajnu, 
ako aj najvyššej kvalite a starostlivosti o životné prostredie. 
Toyota koná v súlade s mottom „Always a Better Way” 
a stále vyvracia ustálené vzory.

L EPŠIE
VŽDY LEPŠIA CESTA
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STELESNENIE 
INTELIGENCIE
Nový Prius Plug‑in kombinuje moderný 
dizajn a výkon. Legendárna silueta fascinuje 
nízkym podvozkom, zdôrazňuje jedinečný 
výkon pod kapotou a aerodynamickú líniu auta. 
Každý detail – počnúc elegantnými prednými 
LED svetlometmi, cez nízko posadenú kapotu 
a fantastickú strešnú líniu, až po vertikálne 
zadné združené svetlá – bol navrhnutý tak, 
aby minimalizoval odpor vzduchu. 
Vďaka tomu sa Prius Plug‑in pohybuje 
dopredu s gráciou a spotrebúva menej paliva. 
Svetlomety so systémom nastaviteľného 
oneskoreného vypínania „Follow me home“ 
osvetľujú cestu domov a poskytujú záruku 
väčšej bezpečnosti pri jazde v noci.

DIZAJN

DÔMYSELNÝ
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Cx
0,25

NÍZKY. ŠTÍHLY. AERODYNAMICKÝ. 
NAJMODERNEJŠÍ DIZAJN 
A BEZKONKURENČNÁ ÚSPORA
Každý detail novej Toyoty Prius Plug‑in Hybrid bol 
navrhnutý v záujme maximálnej možnej 
výkonnosti a hospodárnosti vozidla. 
Elegantná, aerodynamická línia, 
najmodernejšie technológie 
s množstvom inovatívnych riešení 
a použitie ľahkých materiálov, 
ktoré sa doposiaľ využívali 
len v športových superautách, 
nám umožnili vytvoriť auto 
s výrazným charakterom.

AERODYNAMIKA
Pokročilá aerodynamická silueta auta sa vyznačuje extrémne 
nízkym súčiniteľom odporu vzduchu (Cx) – len 0,25. 
Unikátny tvar zadného skla minimalizuje vírenie vzduchu 
za autom a zvyšuje jeho výkonnosť.

28



UNIKÁTNE LED SVETLÁ
Predné maticové svetlomety so štyrmi 
LED diódami zdôrazňujú pokročilú 
technológiu skrytú v interiéri vozidla. 
Adaptívny systém automatických 
cestných svetlometov riadi každé svetlo 
samostatne a zaručuje ešte lepšiu 
viditeľnosť a vyššiu bezpečnosť.

V zadnej časti vozidla výnimočný 
tvar svetiel dokonale kopíruje obrys 
Toyoty Prius Plug‑in Hybrid.

DIZAJN
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ELEGANTNÝ
DETAILY, KTORÉ 

DODÁVAJÚ SKUTOČNÚ 
JEDINEČNOSŤ

Nový Prius Plug‑in je kombináciou 
vysokej kvality, funkčnosti a zábavy. 

Moderný interiér tvoria sivé alebo 
čierne úpravy, mäkké látky, kovové detaily 

a jedinečné ozdobné prvky, ako napríklad 
logo Prius na vetracích otvoroch klimatizácie 

na palubnej doske. Znížená poloha 
za volantom, ergonomické sedadlá a výškovo 

nastaviteľný volant prispievajú k tomu, 
že jazda autom s hybridným pohonom 

sa stáva neobyčajným zážitkom.
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KLIMATIZÁCIA
Kompaktný,	ľahký	klimatizačný	
systém	je	pokročilejší	
než	doteraz.	Pracuje	potichu,	
spotrebúva	málo	paliva	
a	poskytuje	účinné	
chladenie	interiéru.

OVLÁDACIE	TLAČIDLÁ	
NA VOLANTE
Intuitívne umiestené 
ovládacie	tlačidlá	na	volante	
umožňujú	pohodlne	ovládať	
funkcie klimatizácie, 
audiosystému	a	telefónu.

RADENIE
Absencia mechanického 
prepojenia zdviháka 
s	prevodovkou	umožňuje	
vhodne	nastaviť	prevodovku	
končekmi	prstov.	
Indikátor zvoleného 
prevodového	stupňa	
na palubnej doske informuje 
o tom, aký je aktuálne zvolený 
prevodový	stupeň.

KOMFORT
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PRIESTOR, KDE BOLO VŠETKO 
NAVRHNUTÉ OKOLO VÁS
Interiér je moderné riadiace centrum, umožňujúce rýchly prístup 
ku všetkým funkciám prostredníctvom tvarovanej palubnej 
dosky a koženého volantu. Pomocou farebného displeja si môžete 
skontrolovať údaje o jazde, spotrebe, výkonnosti a stave nabitia batérie.

JAZDNÉ REŽIMY
Na rozdiel od obyčajného Priusu ponúka Prius Plug‑in Hybrid namiesto 
dvoch až štyri jazdné režimy, dokonale prispôsobené stavu vozovky 
a vašim potrebám.

Hybridný režim – plynule prepína medzi elektrickými motormi 
a spaľovacím motorom a šetrí energiu pre pokojnú mestskú jazdu.

Režim EV – využíva len batériu v aute. Dva motory s výkonom 
72 k umožňujú efektívnejšie jazdiť do vzdialenosti cca 50 km.

Mestský režim EV – využíva len elektrinu. Auto je tiché, 
nespotrebúva palivo a neprodukuje žiadne výfukové plyny.

Režim nabíjania batérie – spaľovací motor dobíja batérie, 
zhromažďuje energiu, ktorú môžete neskôr použiť v jednom 
z režimov EV.

Keď sa batéria vybije pod určitú úroveň, auto sa automaticky prepne 
do hybridného režimu. Okrem toho môžete zmeniť správanie vozidla 
v ktoromkoľvek z vyššie uvedených režimov, a to zvolením funkcie Eco, 
Normal alebo Power v nastaveniach.

KOMFORT
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CESTUJTE BEZPEČNE CHRÁNENÍ 
INTELIGENTNÝMI TECHNOLÓGIAMI

Toyota Prius Plug‑in Hybrid ponúka balík systémov aktívnej 
bezpečnosti Toyota Safety Sense, ktorý chráni vodiča, 
cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Upozornenie na opustenie 
jazdného pruhu (LDA) 

s funkciou vrátenia 
sa na vybraný smer jazdy (SC)

Systém určuje polohu čiar na vozovke 
a v prípade ich prekročenia 

bez použitia smerových svetiel 
vyšle zvukový signál a zobrazí 

vizuálnu výstrahu na TFT displeji. 
V prípade, že vodič nezareaguje, 

systém automaticky upraví 
jazdnú dráhu.

Systém sledovania 
mŕtveho	uhla	(BSM)

BSM systém umožňuje bezpečnú 
zmenu jazdného pruhu. Ak zadné 

senzory zaznamenajú vozidlo, 
ktoré sa nachádza v mŕtvom uhle, 

na príslušnom vonkajšom 
spätnom zrkadle sa rozsvieti 

výstražný indikátor.

Predkolízny	bezpečnostný	
systém (PCS) s funkciou 

detekcie chodcov (PD)
Systém rozpozná 

nebezpečenstvo zrážky, 
vyšle zvukovú a vizuálnu výstrahu 
a v prípade, že vodič nezareaguje, 
zníži rýchlosť jazdy alebo aktivuje 

núdzové brzdenie. Pri jazde nižšou 
rýchlosťou ako 30 km/h navyše 
rozpoznáva aj pohyb chodcov, 
ktorí sa nachádzajú na ceste.

Adaptívny tempomat (ACC)
Systém udržiava prednastavenú 
vzdialenosť od vozidla, ktoré ide 

pred vami. Ak sa vzdialenosť skráti, 
tempomat zníži rýchlosť alebo 
zabrzdí a zapne brzdové svetlá. 
Keď sa vzdialenosť opäť predĺži, 

auto postupne zrýchli 
a dosiahne rýchlosť, ktorú ste nastavili.

Systém rozpoznávania 
dopravných	značiek	(RSA)

Systém vysiela zvukové signály 
a na TFT displeji zobrazuje informácie 

o obmedzení rýchlosti a vybraných 
dopravných značkách a zároveň varuje 
pred poveternostnými podmienkami.

Systém sledovania premávky 
za vozidlom (RCTA)

Systém RCTA využíva radarový senzor 
systému monitorujúceho mŕtvy uhol 

v zadnej časti vozidla. Vďaka tomu 
varuje pred približujúcimi sa vozidlami 

pri cúvaní z parkovacieho miesta.

Automatické	diaľkové	svetlá	
(AHB)

Kamerový systém rozpoznáva 
protiidúce vozidlá a zadné svetlá 
vozidiel pohybujúcich sa vpredu 

a automaticky prepína diaľkové svetlá 
na stretávacie.

Systém	detekcie	únavy	vodiča	
(SWS)

Keď sa auto začne nestabilne 
pohybovať na ceste, môže to byť 

spôsobené stratou koncentrácie vodiča. 
Systém reaguje práve na túto situáciu 

a varuje vás hlasným zvukovým 
signálom a vizuálnym upozornením 

a navrhuje prerušiť jazdu.
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BEZPEČNOSŤ
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1.

2.

3.

4.

RÝCHLA 
JAZDA

POMALÁ 
JAZDA

NORMÁLNA 
JAZDA

Ak sa na ceste objavia iné vozidlá, aktívne clony predných 
svetlometov obmedzia lúče svetla tak, aby nerozptyľovali 
ostatných účastníkov cestnej premávky. Zvyšok vozovky 

ostane naďalej dokonale osvetlený.

Počas jazdy za iným autom upravuje systém sklon 
svetiel a vždy poskytuje optimálnu viditeľnosť.

Pri prejazde zákrutou sa svetlá natočia a presne 
osvetlia trasu, po ktorej sa budete pohybovať.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O TECHNOLÓGII 
TOYOTA SAFETY SENSE

MATICOVÉ LED SVETLOMETY SO SYSTÉMOM AHS
Svetlomety umožňujú vidieť viac a bezpečnejšie cestovať v noci vďaka 

optimálnemu osvetleniu vozovky, ktoré navyše neobťažuje ostatných vodičov.

V závislosti od okolia cesty systém automaticky 
upraví lúč svetla a jeho intenzitu s dodatočným 

osvetlením krajnice v obytných oblastiach 
a zvýšeným dosahom na diaľnici.
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ADAPTÍVNY TEMPOMAT (ACC)
Adaptívny tempomat sleduje 
rýchlosť vozidla idúceho pred 
vami, umožňuje udržiavať 
prednastavenú vzdialenosť 
a pohybovať sa nastavenou 
rýchlosťou. Keď auto pred vami 
brzdí, Prius Plug‑in tiež začne 
spomaľovať až do úplného 
zastavenia. Po opätovnom 
rozjazde vozidla pred vami 
sa aj vaše auto rozbehne a zrýchli 
na požadovanú rýchlosť, pričom 
bude súčasne udržiavať bezpečnú 
vzdialenosť. Ak sa chcete znova 
rozbehnúť, stačí stlačiť plynový 
pedál alebo páčku tempomatu.

SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA 
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK (RSA)
Systém používa citlivú 
kameru a technológiu 
Toyota Safety Sense 
na rozpoznávanie 
a zobrazenie informácií 
o obmedzení rýchlosti alebo 
výstrah o poveternostných 
podmienkach 
na obrazovke auta. 
Okrem toho informuje vodiča 
vizuálnymi a zvukovými 
výstrahami o prekročení 
povolenej rýchlosti.

PREDKOLÍZNY 
BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 
(PCS) S FUNKCIOU DETEKCIE 
CHODCOV (PD)
Systém používa kameru 
a radar na rozpoznávanie 
chodcov a vozidiel pred 
autom. V prípade, že zistí 
nebezpečenstvo zrážky, 
varuje vodiča pomocou 
zvukovej a vizuálnej výstrahy, 
pričom sa zapne 
aj brzdový asistent. 
Ak vodič nič nepodnikne, 
auto začne brzdiť, aby zabránilo 
zrážke alebo zmiernilo 
jej následky.

SYSTÉM NA SLEDOVANIE 
JAZDY V PRUHU SO ZÁSAHMI 
DO RIADENIA (LDA + SC)
Systém LDA pomocou kamery 
určuje polohu čiar na vozovke 
a v prípade ich prekročenia 
bez použitia smerových svetiel 
vyšle zvukový signál a zobrazí 
vizuálnu výstrahu na displeji. 
Ak to situácia vyžaduje, 
zosilní sa účinok 
posilňovača riadenia.

BEZPEČNOSŤ
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Najdôležitejšie	prvky	štandardnej	výbavy:
— Predné maticové LED svetlomety so systémom 

prispôsobenia v závislosti od podmienok (AHS)
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2 

s 8" dotykovým displejom a zadnou parkovacou kamerou
— Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Protikolízny bezpečnostní 

systém (PCS) s funkciou detekcie chodcov (PD)
— Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
— Systém na sledovanie jazdy v pruhu so zásahmi 

do riadenia (LDA)
— Automatické diaľkové svetlá (AHB)
— Adaptívny tempomat (ACC)
— Systém detekcie únavy vodiča (SWS)
— Systém sledovania mŕtveho uhla (BSM)1
— Systém monitorovania premávky za vozidlom (RCTA)1
— Automatická dvojzónová klimatizácia
— Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu Qi
— Senzor šera, dažďový senzor
— Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
— LED svetlá na denné svietenie
— Predné hmlové LED svetlá
— Systém inteligentného kľúča
— Štartovanie auta tlačidlom „Start“
— Elektricky nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča
— Vyhrievané predné sedadlá
— Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
— Projekčný displej na čelnom skle (HUD)1
— Kábel na nabíjanie auta zo štandardnej zásuvky
— Kábel s konektorom Mennekes, ktorý umožňuje nabíjanie 

zo stanice rýchleho nabíjania v štandarde Mennekes
— 7 airbagov, systémy VSC + ABS + EBD + BA
— 2 zásuvky 12V, jedna v prednej a jedna v zadnej časti kabíny
— Upozornenie na nízku hladinu kvapaliny v ostrekovačoch
— ISOFIX na krajných zadných sedadlách
— Vstup USB

PRIUS PLUG‑IN 
HYBRID EXECUTIVE
Prius Plug‑in Hybrid zaujme svojím štýlom a premyslenými riešeniami, 
ako je možnosť naprogramovať klimatizáciu počas nabíjania vozidla 
alebo voliteľná strecha so solárnymi panelmi.

1 Nie je možné kombinovať s paketom Solar.
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Voliteľná	výbava:
— Paket Tech: 

Kožené čalúnenie sedadiel, 
predné a zadné parkovacie senzory, 
inteligentný parkovací asistent 
(Simple‑IPA), systém na detekciu 
prekážky (ICS), audiosystém JBL 
s 2 dodatočnými reproduktormi

— Paket Solar: Solárny panel – strecha 
s fotovoltaickými článkami 
(nie je možné kombinovať 
so systémami BSM a RCTA 
a head‑up displejom)

STUPNE VÝBAVY
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FARBY EVOLÚCIE

ROZMANITOSŤ

*	Metalický	lak	karosérie.

**	Perleťový	lak	karosérie.

***	Špeciálny	metalický	lak	karosérie.

791 Spirited Aqua*

3T7	Červená	–	vášnivá***

1G3 Sivá – popolavá*

040	Biela	–	čistá

070	Biela	–	perleťová**
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ČALÚNENIE

Čierne	textilné	čalúnenie
Štandardne pre výbavu 

Executive Plug‑in Hybrid

Kožené	čalúnenie	sivej	
farby	s	čiernymi	doplnkami

Doplnková výbava v rámci 
paketu TECH pre výbavu 
Executive Plug‑in Hybrid

Textilné	čalúnenie	sivej	
farby	s	čiernymi	prvkami

Štandardne pre výbavu 
Executive Plug‑in Hybrid

Čierne	kožené	čalúnenie
Doplnková výbava v rámci 
paketu TECH pre výbavu 
Executive Plug‑in Hybrid
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HYBRIDNÝ POHON  1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT

Celkový výkon hybridného systému [kW (k)] 90 (122)

Prevodovka
e‑CVT – elektronicky riadená prevodovka 
s plynule meniteľným prevodom

Výkon  1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT

Maximálna rýchlosť 162

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] 11,1

Polomer otáčania [m] 5,1

Súčiniteľ odporu vzduchu (Cx) 0,25

Maximálny dojazd na elektrinu [km] 50

Maximálna rýchlosť elektrického motora [km/h] 135

Zavesenie kolies  1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT

Predné vzpery MacPherson

Zadné dvojité lichobežníkové

Brzdy  1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT

Predné kotúčové brzdy ventilované

Zadné kotúčové brzdy

SPOTREBA PALIVA A EMISE  1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT

V priemere [l/100 km] 1,2

Odporúčané palivo bezolovnatý benzín 95

Objem palivovej nádrže [litrov] 43

Priemerné emisie CO2 [g/km] 28

Emisná norma EURO 6c

SPAĽOVACÍ	MOTOR  1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT

Počet a usporiadanie valcov 4, v rade

Ventilový rozvod 16‑ventilový VVT‑i DOHC

Zdvihový objem [cm3] 1798

Vŕtanie × zdvih valca [mm × mm] 80,5 × 88,3

Kompresný pomer 13,04:1

Maximálny výkon [kW (k)/ot. / min] 72 (98) / 5200

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. / min] 142 / 3600

ELEKTRICKÝ MOTOR  1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT

Maximálny výkon [kW (k)] 53 (72)

Maximálny krútiaci moment [Nm] 163

TECHNICKÉ ÚDAJE
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ROZMERY A HMOTNOSTI  1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT

Pohotovostná hmotnosť [kg] min.–max. 1530–1550

Celková hmotnosť [kg] max. 1855

Objem batožinového priestoru [l]1 359

Celková dĺžka [mm] 4645

Celková šírka [mm] 1760

ROZMERY A HMOTNOSTI  1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT

Celková výška [mm] 1490

Rázvor [mm] 2700

Rozchod predných kolies [mm] 1530

Rozchod zadných kolies [mm] 1545

Previs predný / zadný [mm] 975 / 970

¹ Po strechu.
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 hatchback). 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.

2700 mm970 mm

14
90

 m
m

1530 mm 1545 mm

1760 mm 1760 mm4645 mm

975 mm
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Adaptívny tempomat (ACC)
Adaptívny tempomat udržiava nastavený minimálny odstup 
od vozidla idúceho pred vami. Ak sa táto vzdialenosť zmenší, 
systém automaticky zníži rýchlosť, prípadne aktivuje brzdy 
a brzdové svetlá. Akonáhle sa cesta opäť uvoľní, systém pozvoľna 
zvyšuje rýchlosť vozidla až na vami zvolenú hodnotu.

Zádržný	systém	SRS	–	7	airbagov
Tento model je vybavený siedmimi airbagmi. 
Kolenným airbagom pre vodiča, čelnými SRS airbagmi 
pre vodiča a predného spolujazdca, bočnými airbagmi 
pre predné sedadlá a priebežnými hlavovými SRS airbagmi 
pre cestujúcich na predných aj zadných sedadlách.

Automatické	prepínanie	diaľkových	svetiel	(AHB)
Automatické diaľkové svetlá zaisťujú optimálne osvetlenie 
vozovky počas jazdy v noci, a to s ohľadom na všetkých 
účastníkov cestnej premávky. Kamera rozpoznáva 
svetlomety vozidiel blížiacich sa v protismere aj koncové 
svetlá automobilov idúcich vpredu. Súčasne monitoruje 
aj intenzitu pouličného osvetlenia. Systém automaticky 
prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami pre 
bezpečnejšiu jazdu po zotmení.

Zoznámte sa podrobnejšie s technickými 
systémami vozidla Prius Plug‑in.

SLOVNÍK POJMOV

Senzor šera
Senzor šera monitoruje intenzitu denného svetla 
a automaticky zapína svetlomety v okamihu, 
kedy klesne pod nastavenú hodnotu.

Senzor	dažďa
Automatický senzor dažďa neustále nastavuje vhodnú 
rýchlosť stieračov a intervaly stierania.

1,8 Hybrid (122 k)
Hybrid so zážihovým motorom 1,8 l je najpokročilejším 
hybridným systémom na svete. Kombinácia zážihového 
motora 1,8 l VVT‑i s dvomi elektrickými motormi vykazuje 
nízku spotrebu paliva aj nízke emisie CO2 a fantastický 
pôžitok z pokojnej jazdy.
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Systém	rozpoznávania	dopravných	značiek	(RSA)
Systém RSA sleduje dopravné značky pred vozidlom a následne 
v zornom poli vodiča na novom farebnom TFT displeji zobrazuje 
rôzne užitočné informácie, ako napr. aktuálne rýchlostné 
obmedzenie alebo zákaz predbiehania. Systém tiež vydáva 
akustické a optické varovania v prípade, že vodič príslušné 
dopravné značky nedodržiava.

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) s funkciou 
vrátenia sa na vybraný smer jazdy (SC)
Systém vám pomôže udržať vozidlo v správnom smere jazdy tým, 
že začne vysielať vizuálne aj zvukové výstražné signály, ak vozidlo 
vybočilo zo svojho jazdného pruhu bez použitia znamenia 
o zmene smeru jazdy.

Predkolízny	bezpečnostný	systém	(PCS)	s	funkciou	
rozpoznávania chodcov (PD)
Bezpečnostný systém predchádzania kolíziám využíva kameru 
v spojení s laserom pre rozpoznávanie vpredu idúcich vozidiel. 
Ak systém vyhodnotí potenciálne riziko nehody, vodič je akustickým 
a vizuálnym varovaním upozornený a súčasne sa aktivuje 
brzdový asistent. V prípade, že vodič nezačne včas sám brzdiť, 
automaticky sa aktivujú brzdy s cieľom stretu zabrániť, 
alebo aspoň minimalizovať jeho následky.

Systém Smart Entry & Start
Na rozdiel od bežného kľúča má inteligentný kľúč systému 
Smart Entry & Start zabudovaný vysielač, ktorý umožní 
odomknúť dvere jednoduchým zatiahnutím za kľučku 
a opätovne ich zamknúť dotykom senzora na kľučke. 
Na spustenie či vypnutie motora stačí jednoducho stlačiť 
tlačidlo Start / Stop. Kľúč Smart Entry & Start stačí nosiť 
vo vrecku či príručnej batožine.

Inteligentný parkovací asistent (Simple IPA)
Systém IPA je schopný automaticky manévrovať 
s vozidlom tak, aby ho zaparkoval na vybrané 
parkovacie miesto, či už medzi dve stojace vozidlá alebo 
vedľa jedného. Systém používa ultrazvukové snímače 
umiestnené na prednej strane nárazníka, pomocou ktorých 
rozpozná miesto vhodné na zaparkovanie a následne 
automatickým ovládaním volantu dovedie vozidlo 
na správne miesto. Vodič len ovláda rýchlosť cúvania.

e‑CVT
Inovatívna, elektronicky riadená prevodovka s plynulou 
zmenou prevodového pomeru (e‑CVT) riadi prenos 
výkonu zo zážihového motora a z elektrických motorov 
na kolesá a umožňuje plynulú a svižnú akceleráciu. 
Poskytuje optimálnu kombináciu pre všetky prevádzkové 
podmienky a zaisťuje maximálnu účinnosť pri nízkej 
spotrebe paliva.
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Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota venuje problematike životného prostredia, nájdete na adrese: www.toyota.sk/world‑of‑toyota/ alebo sa obráťte na miestneho predajcu vozidiel Toyota.

Výzva 1
Nové vozidlo – nulové 

emisie CO2.

Výzva 2
Životný cyklus – nulové 

emisie CO2.

Výzva 3
Továreň – nulové 

emisie CO2.

Výzva 4
Minimalizácia a optimalizácia 

spotreby vody.

Výzva 5
Spoločenská podpora 
myšlienky recyklácie 

a zavádzania systémov výroby 
založených na recyklácii.

Výzva 6
Spoločnosť budúcnosti, 

ktorá žije v harmónii 
s prírodou.

VÝZVY ZNAČKY TOYOTA OHĽADOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2050
Toyota si stanovila 6 výziev súvisiacich s ochranou životného prostredia, ktoré má v úmysle realizovať do roku 2050. 

Naším hlavným cieľom je dosiahnutie vyrovnaného rozvoja v spolupráci s verejnosťou.

Dizajn a výroba
Analyzujeme každý konštrukčný 

prvok našich automobilov, 
aby sme si boli istí, že v priebehu 

celého životného cyklu bude 
jeho vplyv na životné prostredie, 

pokiaľ možno, čo najmenší.

Logistika
Toyota sa vždy snaží používať 

čo najefektívnejšie a najšetrnejšie 
dodávateľské a logistické riešenia 

pre životné prostredie.

Predaj automobilov
Neustále sa snažíme, 

aby zásady ekologickej 
efektívnosti boli zavádzané 
tiež v predajnej sieti Toyoty.

Jazda a servis
Ekonomická jazda automobilom 

a použitie originálnych dielov 
Toyoty umožňujú šetriť peniaze 

a minimalizovať škodlivý 
dopad na životné prostredie.

Znižujte,	opätovne	
využívajte	a	spracovávajte

95 % vášho vozidla Prius môže 
byť znovu použité a je možné 
ho opakovane využiť. Navyše, 

naša politika ochrany životného 
prostredia ponúka inovatívne 

spôsoby vrátenia starého automobilu, 
až nastane tento okamih.

ŽIVOTNÝ CYKLUS AUTOMOBILU – PRÍSTUP TOYOTY K OTÁZKAM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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Lepšie	zabezpečenie
Komplexný zabezpečovací systém Toyota uspel 
v prísnom päťminútovom teste odolnosti proti 

vlámaniu stanovenom poisťovacími spoločnosťami.

Autorizovaný servis Toyota
Vaša Toyota musí prejsť servisnou prehliadkou 

najmenej raz za dva roky alebo každých 30 000 km 
(podľa toho, čo nastane skôr). Medzitým odporúčame 
výmenu oleja spoločne s ďalšími kontrolami každý rok 

alebo každých 15 000 km.

Nízke	náklady	na	údržbu	Toyoty
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak, 

aby boli minimalizované náklady na ich údržbu.

Originálne diely Toyota
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne 

a schválené diely, preto si môžete byť istí 
najvyššou kvalitou Toyota.

Originálne príslušenstvo Toyota
Originálne príslušenstvo Toyota bolo navrhnuté 

a vyrobené s rovnakým dôrazom na detail ako 
celé vozidlo. Na všetky prvky príslušenstva 

Toyota zakúpené spoločne s vozidlom
sa vzťahuje záruka 3 roky.1

Komplexná záruka
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou alebo montážnou1 chybou v každom novom 

vozidle Toyota sa vzťahuje záruka na dobu až 3 roky alebo 100 000 km.2

Predĺžená	záruka	Toyota	Extracare	3+2
Toyota prichádza s ponukou predĺženej záruky Toyota Extracare 3 + 2/160 000 km. 

Toyota Extracare je komplexný poistný program pokrývajúci mechanické a elektronické 
poruchy vášho vozidla na porovnateľnej úrovni, ako je štandardná záruka výrobcu 

na nové vozidlo. Toyota Extracare predlžuje záruku výrobcu o ďalšie dva roky na päť 
rokov alebo o 60 000 km na celkových 160 000 km*. Súčasťou programu sú aj bezplatné 
celoeurópske cestné asistenčné služby Toyota Eurocare na ďalšie 2 roky bez obmedzenia 

počtu najazdených kilometrov. Teraz máte možnosť si program Toyota Extracare objednať 
nielen pri kúpe vašej novej Toyoty, ale aj na vaše vozidlo Toyota s preukázateľnou históriou 

predpísanej servisnej údržby, ktoré nie je staršie ako tri roky od uvedenia do prevádzky 
a nemá najazdených viac ako 100 000 km. Šťastnú cestu!

1 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota. 2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota.

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk
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Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v katalógu v dobe jeho tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení uvedené v tomto katalógu sú závislé na miestnych podmienkach a môžu sa preto líšiť 
od modelov dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špecifikácií a vybavenia. • Farba vozidla sa môže čiastočne líšiť od fotografií vytlačených v tomto katalógu. • Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. 
si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail v technických údajoch, špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. • ©2016 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME)• Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
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