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* Záruka platí len v prípade pravidelného servisu akumulátora v autorizovanej sieti Toyota. 
Podrobnosti získate od predajcu.
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Toyota Prius+ 
– najekologickejšie sedemmiestne MPV

Dizajn
Prius+ je mimoriadne 
priestranný automobil, ktorý 
vás už na prvý pohľad upúta 
svojou športovou siluetou 
a aerodynamickým tvarom, 
prispievajúcim k nízkej 
spotrebe paliva.

Modulárny vnútorný priestor
Prius+, dômyselne navrhnutý pre 
váš životný štýl, ponúka geniálnu 
variabilitu interiéru vrátane 
sedemmiestnej konfigurácie 
sedadiel, veľkorysého 
batožinového priestoru 
a množstva úložných miest.

Stvorený do mesta
Technológia pohonu Hybrid 
Synergy Drive® minimalizuje 
spotrebu paliva a výsledkom 
sú enormne nízke emisie CO 
– najmä pri jazde v meste.

Tradícia
Od uvedenia prvej generácie 
na trh v roku 1997 sa predali 
viac ako 3 milióny vozidiel 
Prius. Model Prius+ nadväzuje 
na hrdú tradíciu, na ktorú 
sa môžete spoľahnúť.

Jazdná dynamika
Prius+ vďaka inovatívnej 
technike reaguje na každú 
zmenu vo vašom jazdnom 
štýle. Výsledkom 
je zážitok z dynamickej 
a kultivovanej jazdy.

Technológia HSD
Hybridná sústava 
Hybrid Synergy Drive® 
kombinuje zážihový motor 
a elektromotor, aby vodičovi 
poskytla mimoriadnu úroveň 
výkonu a hospodárnosti.
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Dokonalá harmónia priestrannosti, 
aerodynamiky a dizajnu

Prius+ je navrhnutý tak, aby harmonicky vynikli všetky aspekty jeho 
aerodynamického spracovania, priestrannosti a celkového dizajnu. 
Hoci Prius+ nesie štylistický rukopis modelu Prius, môže sa pochváliť 
originálne tvarovanou zadnou časťou skrývajúcou objemný batožinový 
priestor, nádhernou líniou strechy a príťažlivým strešným spojlerom. 
Je to mimoriadne priestranný hybridný automobil, ktorý vás už na prvý 
pohľad upúta nielen svojou športovou siluetou, ale aj aerodynamickým 
tvarom, ktorý pomáha dosiahnuť nízku spotrebu paliva.
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Prvý plnohodnotný hybridný sedemmiestny automobil 
s mimoriadne priestranným a variabilným interiérom

Prius+ ponúka výnimočnú úroveň vnútorného priestoru a cestovného 
komfortu. Je schopný pojať 7 dospelých cestujúcich a batožinu 
s objemom 232 litrov. Jednoduchým sklopením 3. radu sedadiel 
vznikne batožinový priestor s objemom 784 litrov. Postupným 
sklápaním troch samostatných sedadiel v 2. rade a zadných sedadiel 
delených v pomere 50 : 50 si môžete vytvoriť konfiguráciu interiéru 
podľa svojich potrieb, napríklad keď chcete spolucestujúcim vytvoriť 
vo vozidle komfortnejšie prostredie, alebo keď potrebujete väčší 
priestor na prepravu dlhších predmetov, napríklad lyží.

Vo vozidle nájdete aj mnoho dômyselne riešených úložných 
priestorov. Od boxu v stredovej konzole až po 345 mm hlboký 
priečinok pod podlahou, do ktorého sa pohodlne vojde 
víkendový nákup potravín.

1.  Základná konfigurácia 
sedadiel 232 l

2.  Tretí rad sedadiel 
sklopený

3.  Úprava na prepravu 
dlhých predmetov

4.  Maximálna prepravná 
kapacita 1750 l
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Inovácie, ktoré využije celá rodina

Vnútri vozidla nájdete celý rad moderných technológií, 
ktoré sú zamerané na komfort a bezpečnosť nielen 
vodičov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Je napríklad 
veľmi dôležité, aby šoférovanie bolo čo najjednoduchšie 
a najbezpečnejšie, keď máte „na palube“ vozidla deti. 

Prius+ takisto ponúka systém stabilizácie karosérie, ktorý 
v súčinnosti so systémom odpruženia reguluje krútiaci 
moment motora a tým stabilizuje vozidlo na nerovnom 
povrchu vozovky. Výsledkom je ešte komfortnejšia jazda, 
pri ktorej môžu vaše deti pokojne a nerušene spať.

1. Kompletné prepojenie 
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus1 umožňuje 
prostredníctvom 7" dotykového displeja ľahko 
ovládať satelitnú navigáciu, sledovať zábery 
zadnej parkovacej kamery, či baviť celú rodinu 
kvalitne reprodukovanou hudbou.

2. Jednoduché parkovanie 
Keď zastavíte s deťmi pri škole, alebo 
potrebujete zaparkovať pri nákupnom 
stredisku, inteligentný parkovací asistent (IPA)2 
presne vypočíta potrebné natočenie kolies 
a automaticky zaparkuje vaše vozidlo na miesto, 
ktoré ste si zvolili.

3. JBL GreenEdge1
Naplno si užite dokonalý zvuk vďaka unikátnej 
prémiovej audiosústave JBL s technológiou 
GreenEdge s 8 reproduktormi. Technológia JBL 
GreenEdge prináša dvojnásobný výkon, ale len 
polovičnú spotrebu energie oproti konvenčným 
audiosystémom.

1 Štandardne vo výbave Style.
2 Štandardne vo výbave Active a Style.

1. 2. 3.
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Systém Hybrid Synergy Drive® 
je pre mesto ako stvorený

Hybridný systém Hybrid Synergy Drive® kombinuje 
dva elektromotory s 1,8‑litrovým zážihovým motorom, 
čo prináša najväčšie výhody v mestskej premávke. 
Keď zastavíte napríklad na semaforoch, systém 
automaticky vypne režim jazdy so zážihovým motorom.

Prius+ využíva techniku systému Hybrid Synergy Drive®, 
ktorá automaticky volí optimálny jazdný režim, ale môžete 
si aj sami vybrať jeden z nasledujúcich troch režimov:

Režim EV – dokonalá voľba pre hustú premávku v meste, 
čisto elektrický pohon s jazdným dosahom až 2 km, 
nulovou spotrebou paliva a nulovými emisiami CO.

Režim Power – zrýchľuje reakcie plynového pedála 
v záujme dynamickejšej jazdy.

Režim Eco – skvelý pre väčšinu každodenných jázd; 
mierne spomaľuje reakcie pohonnej sústavy na pohyby 
plynového pedála, čím znižuje spotrebu paliva.

Nižšia spotreba hybridnej sústavy Hybrid Synergy Drive® 
vám ušetrí peniaze a s nižšími emisiami CO prispejete 
k ochrane životného prostredia.

Zrýchlenie

11,3
s (0–100 km/h)

Výkon

136
k*

Emisie CO

96
g/km**

Spotreba paliva

4,1
litrov na 100 km**

* Celkový výkon systému.   ** Kombinovaná spotreba paliva.
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Robte niečo dobré pre zajtrajšok s pocitom väčšieho bezpečia už dnes

Toyota Prius+ ponúka funkcie bezpečnostného paketu Toyota Safety Sense, 
ktorý chráni vodiča, cestujúcich a iných účastníkov cestnej premávky.

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.

Prednárazový bezpečnostný systém 
PCS (Pre‑Crash Safety)

PCS využíva radarovú techniku 
na predvídanie možných kolízií 

s ostatnými vozidlami alebo 
s prekážkami pred vozidlom 

a v prípade nebezpečenstva spustí 
celý rad bezpečnostných funkcií.

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.

Systém rozpoznávania dopravných značiek 
(RSA)

Systém rozpoznávania dopravných značiek 
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.

Automatické diaľkové svetlá (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.
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Prius+ prvky výbavy
Toyota Touch® 2 multimediálny systém s farebným dotykovým 
displejom 6,1". Displej zobrazuje prevádzkové informácie 
a je prepojený so zadnou parkovacou kamerou (ak je vo výbave) 
kvôli bezpečnejšiemu parkovaniu.

V ponuke pre tieto
stupne výbavy:
– Power
– Active
– Style

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go 
rozširuje funkcie Toyota Touch® 2
– EU + Rusko mapové pokrytie
– 2D a 3D mapové zobrazenie
– funkcia obchádzky 

alebo eko‑cesty
– varovanie pred rýchlostným 

obmedzením a kamerovými 
systémami

V ponuke pre tieto
stupne výbavy:
– Power (na želanie)
– Active (na želanie)

Toyota Touch® 2 s navigáciou 
Go Plus (navyše k navigácii Go) 
ponúka nasledujúce funkcie:
– hlasové ovládanie
– prevod textu na reč
– Wi‑Fi pripojenie
– integrácia kalendára telefónu
– prehrávanie podobných 

skladieb
– Toyota Map Care (aktualizácia 

máp po dobu troch rokov)

V ponuke pre tieto
stupne výbavy:
– Power (na želanie)
– Active (na želanie)
– Style

Panoramatická strecha 
Panoramatická strecha
presvetľuje interiér vozidla
prirodzeným svetlom
a je vybavená elektricky
ovládanou clonou.

V ponuke pre tieto 
stupne výbavy:
– Active (na želanie)
– Style
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Svetlomety pre denné 
svietenie LED zaisťujú 
viditeľnosť modelu Prius+ pre 
ostatných účastníkov cestnej 
premávky počas dňa.

V ponuke pre tieto 
stupne výbavy:
– Power
– Active
– Style

Zatmavené zadné bočné 
okná a okno piatych dverí 
chráni pred slnečným svetlom 
a poskytuje cestujúcim
súkromie počas cesty.

Štandardne pre výbavy:
– Active
– Style

Displej Touch Tracer 
vám umožňuje voliť dotykom 
prstov prevádzkové informácie, 
meniť nastavenia klimatizácie 
a ovládať audiosystém.

V ponuke pre tieto 
stupne výbavy:
– Active
– Style

Automatická klimatizácia 
Prius+ je vybavený 
automatickou klimatizáciou, 
ktorá udržiava príjemnú 
teplotu pre všetkých 
cestujúcich.

V ponuke pre tieto 
stupne výbavy:
– Power
– Active
– Style

Systém Smart Entry & Start 
Odomknite svoje vozidlo bez 
nutnosti vybrať kľúč z vrecka 
alebo kabelky. A ak chcete 
spustiť motor, jednoducho 
stlačte tlačidlo.

V ponuke pre tieto 
stupne výbavy:
– Power (len pri vodičovi)
– Active
– Style

Bi‑LED svetlomety Novo 
navrhnuté Bi‑LED svetlomety 
s automatickou reguláciou 
výšky svetelného lúča 
a ostrekovačmi svetlometov 
pre lepšiu viditeľnosť za tmy.

V ponuke pre tieto 
stupne výbavy:
– Power
– Active
– Style

17



Power

Hlavné prvky výbavy
– 16" zliatinové disky kolies
– ABS + EBD + BA
– VSC+ TRC
– Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
– Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
– Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
– Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
– Automatické diaľkové svetlá (AHB)
– Adaptívny tempomat (ACC)
– Airbagy predné a bočné (vodič + spolujazdec)
– Airbagy hlavové (1., 2. a 3. rad)
– Airbag kolenný (vodič)
– Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč) – iba vodič
– Svetlomety pre denné svietenie a parkovacie svetlá 

s technológiou LED
– Predné svetlomety Bi‑LED s automatickým 

nastavením výšky
– Predné hmlové svetlá
– LED zadné kombinované svetlá a tretie brzdové svetlo
– Počet miest 7
– 3. rad sedadiel (2 samostatné sedadlá)

– Čalúnenie sedadiel – textilné
– Čalúnenie dverí – textilné
– Predná lakťová opierka
– Elektrická zásuvka 12 V na stredovej konzole vpredu
– Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný štvorramenný 

volant s ovládaním palubného počítača, klimatizácie, 
audiosystému a Bluetooth® hands‑free

– Klimatizácia automatická
– Elektricky ovládané predné a zadné okná
– Dozelena tónované zadné bočné okná a okno 

piatych dverí
– Stierače predného okna s nastaviteľným cyklovačom
– Toyota Touch® 2 (slovenský jazyk)
– Externý vstup Aux‑In / USB

Výbava na želanie
– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go (slovenský jazyk)
– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus 

(navyše k navigácii Go)
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Active

Hlavné prvky výbavy 
(navyše k výbave Power)
– 17" zliatinové disky kolies
– Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč) – vodič + 

spolujazdec + batožinový priestor
– Čalúnenie sedadiel – kombinácia prírodnej / syntetickej 

kože a textílie
– Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča
– Vyhrievanie predných sedadiel
– Čalúnenie dverí – prírodná/ syntetická koža
– Slnečné clony zadných bočných okien (výsuvné)
– Kožený volant
– Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí 

(Privacy glass)
– Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
– Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
– Stierače predného okna so senzorom dažďa
– Zadná parkovacia kamera

– Inteligentný parkovací asistent (IPA) – automatické 
parkovanie pozdĺžne aj priečne

– Vodiace čiary na displeji parkovacej kamery

Výbava na želanie
– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go (slovenský jazyk)
– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus 

(navyše k navigácii Go)
– Skyview – panoramatická strecha s elektricky 

ovládanou clonou
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Style

Hlavné prvky výbavy 
(navyše k výbave Active)
– Čalúnenie sedadiel – kombinácia prírodnej / syntetickej kože
– Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
– Skyview – panoramatická strecha s elektricky ovládanou clonou
– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus (navyše k navigácii Go)
– Prémiový audiosystém JBL (rozširuje systém Toyota Touch® 2)
– Počet reproduktorov 4 vpredu/ 4 vzadu
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Príslušenstvo

Originálne príslušenstvo Toyota prinesie vašej 
Toyote Prius+ ešte viac výhod. Bez ohľadu 
na to, či si vylepšíte dizajn alebo zvýšite 
praktickosť vozidla. Všetky prvky príslušenstva 
sa budú ideálne hodiť pre vaše vozidlo.

24
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Príslušenstvo a voliteľné pakety

Protection paket 

Toyota protection paket ponúka vysokú úžitkovú hodnotu a pohodlie. 
Pevná plastová rohož batožinového priestoru a ochranné lišty prahov 
dverí zvýšia praktickosť vášho vozidla pri každodennom používaní.

Podrobnosti o celej ponuke originálneho príslušenstva získate 
u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Toyota alebo na stránkach 
www.toyota.sk

1. Plastová rohož batožinového priestoru

2. Prahové lišty s logom Hybrid

1. 2.
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1. Velúrové koberce
Velúrové koberce pôsobia luxusne, sú príjemné 
na dotyk a chránia podlahu interiéru.

2. Strešný nosič Toyota 
Pevná a zároveň ľahká hliníková konštrukcia 
so zabudovaným zamykaním.

3. Chrómovaná predná lišta
Chrómový lesk zvýrazní masku modelu Prius+.

4. Ochranné lišty dverí
Chránia bočné panely dverí a zároveň 
podtrhujú charakter vozidla integrovaným 
chrómovaným doplnkom.

5. Upínací pás batožinového priestoru
Samonavíjací horizontálny pás pevne ukotví 
prevážané predmety s väčšími rozmermi.

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

7. Ochranná lišta zadného nárazníka
Účinná ochrana nárazníka v štýlovom, 
matne čiernom vyhotovení.

8. Kryt kľúča s logom HSD
Kompaktný tvar, ktorý ladí s vaším vozidlom 
a typickým logom „Hybrid Synergy Drive®“.

8.

7.5.

6.

3.1.

2. 4.
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Farby

1F7 Strieborná – saténová*

1G3 Sivá – popolavá*

4X1 Béžová – oceľová*

4W4 Bronzová – Siena*

3Q3 Červená – granátová*

040 Biela – čistá

218 Čierna – klasická*

070 Biela – perleťová**
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040 Biela – čistá

1G3 Sivá – popolavá*

4X1 Béžová – oceľová*

070 Biela – perleťová**

218 Čierna – klasická*

3Q3 Červená – granátová*

1F7 Strieborná – saténová*

4W4 Bronzová – Siena*

* metalický lak ** perleťový lak
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Disky kolies a čalúnenie sedadiel

16" zliatinové disky kolies 
s aerodynamickými krytmi (10 lúčov) 
205/60 R16 štandardne vo verzii Power

17" zliatinové disky kolies 
(10 lúčov)
215/50 R17 štandardne vo verzii 
Active a Style
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Čalúnenie sedadiel – textilné svetlé 
štandardne pre výbavu Power

Čalúnenie sedadiel – textilné tmavosivé 
štandardne pre výbavu Power

Čalúnenie sedadiel svetlé – kombinácia 
prírodnej / syntetickej kože a textílie
štandardne pre výbavu Active

Čalúnenie sedadiel tmavé – kombinácia 
prírodnej / syntetickej kože a textílie
štandardne pre výbavu Active

Čalúnenie sedadiel svetlé – kombinácia 
prírodnej / syntetickej kože 
štandardne pre výbavu Style

Čalúnenie sedadiel tmavé – kombinácia 
prírodnej / syntetickej kože 
štandardne pre výbavu Style
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VLASTNOSTI S VPLYVOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1,8 Hybrid e‑CVT

Spotreba paliva (norma Euro 6)

Kombinácia (l/100 km) kolesá 16" / 17" 4,1–4,6 / 4,4–4,9

Mesto (l/100 km) kolesá 16" / 17" 3,8–4,7/4,3–5,0

Mimo mesta (l/100 km) kolesá 16" / 17" 4,1–4,6/4,3–4,8

Doporučené palivo bezolovnatý benzin

Objem palivovej nádrže (l) 45

Emisie, CO (norma Euro 6)

Kombinované (g/km) kolesá 16" / 17" (g/km) 96–106/101–112

Mesto (g/km) 89–107/89–114

Mimo mesta (g/km) 95–105/95–111

Emisná norma Euro 6

Hluk pri jazde (norma EU 51R)

Hluk pri jazde (dB(A)) 68

Spotreba paliva a hodnoty emisií CO boli merané v podmienkach predpísaných európskou normou pre vozidlá overovacej série. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade, že máte záujem o kúpu vozidla,
kontaktujte autorizovaného predajcu značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO 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 CO vášho vozidla.

PREVODOVKA 1,8 l HSD, e‑CVT

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

Druh pohonu predný

ZAVESENIE KOLIES

Predné vzpery MacPherson

Zadné torzná priečka

Technické údaje
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MOTOR 1,8 l HSD, e‑CVT

Typ motora radový zážihový štvorvalec

Počet valcov 4 v rade

Rozvodový mechanismus 16 ventilov DOHC, VVT‑i

Systém vstrekovania elektronické vstrekovanie

Zdvihový objem (cm) 1798

Vŕtanie × zdvih (mm × mm) 80,5 × 88,3

Kompresný pomer 13,0 : 1

Maximálny výkon spaľovacieho motora (kW (k)/ot. min‑1) 73 (99)/5200

Krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm/ot. min‑1) 142/4000

Elektrický motor

Typ synchrónny elektromotor s permanentným magnetom

Maximálny výkon (kW (k)/ot. min‑1) 60 (80)/13 500

Maximálny krútiaci moment (Nm) 207

Maximálne napätie (V) 650

Doplnkové údaje akumulátora

Typ lithium‑iontový

Nominálne napätie (V) 201,6

Kapacita akumulátora (3HR) Ah 5

Hybridný pohon

Celkový výkon hybridného systému (kW) 100

Celkový výkon hybridného systému (k) 136

JAZDNÉ VKONY

Maximálna rýchlosť (km/h) 165

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 11,3

Koeficient odporu vzduchu 0,28
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Technické údaje

BRZDY 1,8 l HSD, e‑CVT

Predné Kotúčové s vnútorným chladením

Zadné Kotúčové

ROZMERY A HMOTNOSTI

Rozmery exteriéru

Dĺžka (mm) 4645

Šírka (mm) 1775

Výška (mm) 1575 / 1600 (so Skyview)

Rozchod kolies vpredu (mm) 1540

Rozchod kolies vzadu (mm) 1545

Previs vpredu (mm) 945

Previs vzadu (mm) 920

Rázvor (mm) 2780

Polomer otáčania (m) 5,5 / 5,8

Rozmery interiéru

Dĺžka (mm) 2690

Šířka (mm) 1520

Výška (mm) 1220

Hmotnosti

Celková hmotnost vozidla (kg) 2115

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1500–1570

Batožinový priestor

Dĺžka, zadné sedadlá v základnej polohe (mm) 375

Šířka (mm) 1580

Výška (mm) 730

Dĺžka, zadné sedadlá sklopené (mm) 985

Objem batožinového priestoru po hranu okien – 7 / 2 sedadlá (l) 200 / 1085
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Slovník technických pojmov

Zoznámte sa podrobnejšie s technickými systémami vozidla Prius+.

Protipreklzový systém (TRC)
Keď príliš prudko akcelerujete a spôsobíte, že poháňané 
kolesá stratia priľnavosť a začnú sa pretáčať, 
TRC automaticky zníži výkon motora a brzdnými 
zásahmi prispeje k obnoveniu trakcie.

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

Prevodovka 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.

1,8 Hybrid (136 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 CO 
a fantastický pôžitok z pokojnej jazdy.

Sedadlá WIL (Whiplash Injury Lessening)
Pri kolízii v nízkej rýchlosti, predovšetkým zozadu, 
sedadlá WIL a opierky hlavy stlmia pohyb hlavy 
a chrbta, čím znížia riziko poranenia krčnej chrbtice.

Inteligentný parkovací asistent (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.
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Predpínače a obmedzovače sily
Predpínače a obmedzovače sily sú súčasťou 
trojbodových samonavíjacích bezpečnostných pásov 
na predných sedadlách a ich úlohou je zabrániť 
poraneniam v oblasti hrudníka.

Ukotvenie detskej sedačky ISOFIX
Vo vozidle sú zabudované špeciálne kotviace 
body – vrátane horného úchytného pásu, ktorý 
bráni preklopeniu sedačky dopredu – pre bezpečný 
a pohodlný spôsob správneho upevnenia detskej 
sedačky ISOFIX (k dispozícii u autorizovaných 
predajcov Toyota).

Ukazovateľ stavu hybridného systému
Ukazovateľ stavu hybridného systému sa skladá 
z monitora energetických tokov a monitora úspornej 
jazdy, ktorý podporí vašu snahu o úsporný štýl riadenia 
a prispeje k optimalizácii spotreby paliva.

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Tento systém zabraňuje cúvnutiu vozidla pri rozbehu 
na prudkom svahu udržaním brzdného tlaku až počas 
2 sekúnd od uvoľnenia brzdového pedála. Systém 
sa aktivuje intenzívnejším stlačením brzdového pedála 
po zastavení vozidla, ak je páka vodiča prevodových 
stupňov v polohe pre jazdu dopredu.

Stabilizačný systém VSC+
VSC+ podľa potreby automaticky aktivuje brzdy 
jednotlivých kolies, riadenie a reguluje výkon motora 
s cieľom zachovať stabilitu vozidla a zabrániť šmyku 
pri prudkej zmene smeru jazdy alebo pri zatáčaní 
na vozovke s klzkým povrchom.

Zavesenie predných a zadných kolies
Systém zavesenia kolies u všetkých vozidiel značky 
Toyota bol optimálne nastavený tak, aby zaisťoval 
špičkovú stabilitu, pohodlie pri jazde aj dokonalú 
ovládateľnosť. Na prednej náprave sa používa 
zavesenie so vzperami MacPherson a na zadnej náprave 
zavesenie s torznou tyčou. Vinuté pružiny a tlmiče 
ponúkajú precízne nastavené odpruženie a prispievajú 
k výborným jazdným vlastnostiam vozidla.
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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 CO.

Výzva 2
Životný cyklus – nulové 

emisie CO.

Výzva 3
Továreň – nulové 

emisie CO.

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 rok alebo každých 15 000 km  

(podľa toho, čo nastane skôr). 

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

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI S TOYOTOU
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Ak si chcete vyskúšať Prius+, alebo získať viac
informácií, obráťte sa na ktoréhokoľvek autorizovaného
predajcu, alebo navštívte stránku www.toyota.sk

Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v katalógu v čase jeho tlače skutočnosti. Farba vozidla sa môže čiastočne líšiť od fotografi í vytlačených v tomto katalógu. Podrobnosti o technických údajoch 
vozidla a výbave uvedené v tomto katalógu sú závislé od miestnych podmienok a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných vo vašom regióne. O podrobnostiach týkajúcich sa príslušných technických údajov a vybavenia sa informujte u vášho 
predajcu. Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť ktorýkoľvek detail v technických údajoch, špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. • ©2018 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). 
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
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