Nový Prius Plug-in Hybrid
Ceník

Standardní ceny
motor

Hybrid Synergy Drive

www.facebook.com/ToyotaCZE
Staňte se naším fanouškem na Facebooku!

Prius Plug-in Hybrid

Premium

cena

cena

959 900 Kč

1 109 900 Kč

Výbava
POPIS VÝBAVY
Exteriér
Rozměr pneumatik
Disky kol z lehkých slitin
Sada na opravu pneumatik
Vnější kliky dveří ve stříbrné barvě
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
Vyhřívaná vnější zrcátka
Halogenové světlomety
LED světlomety
Ostřikovače předních světlometů
Automatické nastavení výšky světlometů
Přední mlhová světla
Světlomety pro denní svícení (LED)
Interiér & Komfort
Automatická klimatizace
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná zadní okna
Kožený volant s ovládáním klimatizace, audiosystému, Bluetooth® hands-free
Kožený volant s dotykovým ovládáním s vizuálním zobrazením (Touch Tracer)
Tempomat
Adaptivní tempomat
Systém Smart Entry & Start (pouze u řidiče)
Systém Smart Entry & Start
Dešťový senzor
Denní svícení
Senzor šera
Samostmívací zpětné zrcátko
Voduodpuzující přední boční skla
Kryt zavazadlového prostoru
Audio & Komunikace & Informace
Multimediální systém Toyota Touch:
-

rádio a CD přehrávač s podporou MP3/WMA
6,1˝ dotyková obrazovka
6 reproduktorů
plná podpora ovládání iPodu a MP3 přehrávače prostřednictvím dotykové obrazovky
Bluetooth® podpora hands-free i streaming hudby
informace o jízdě a nastavení vozu
ovládání audiosystému a Bluetooth® na volantu
Prémiové audio (rozšiřuje systém Toyota Touch):
- JBL systém
- 8 reproduktorů

Prius Plug-in Hybrid

Premium
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Multimediální systém Toyota Touch Pro:
-

7˝ dotyková obrazovka
navigační systém s mapovým pokrytím Evropy
modely měst a bodů zájmu ve 3D
pokročilé navádění v jízdních pruzích a automatické přibližování
pokročilé hudební funkce, digitální audio (DAB/DAB+/DMB)
český jazyk

Projekční displej HUD (Head-Up Display)
Multiinformační displej
Monitor úsporné jízdy ECO
Ovládání audiosystému a Bluetooth® na volantu
Sedadla
Počet míst
Čalounění sedadel - aqua (světle šedá) nebo černá textilie
Čalounění sedadel Premium - aqua (světle šedá) nebo černá
přírodní/syntetická kůže
Vyhřívaná sedadla (řidiče a spolujezdce vpředu)
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

POPIS VÝBAVY

Prius Plug-in Hybrid

Premium

Bezpečnost
Protiblokovací systém brzd (ABS)
Elektronická distribuce brzdné síly (EBD)
Brzdový asistent (BA)
Systém řízení trakční síly (TRC)
Systém řízení stability vozidla (VSC+)
Asistence při rozjezdu do kopce (HAC)
Airbag řidiče a spolujezdce
Boční airbagy na předních sedadlech
Hlavové airbagy pro obě řady sedadel
Kolenní airbag řidiče
Aktivní přední hlavové opěrky
Přednárazový bezpečnostní systém
Zadní parkovací kamera
Inteligentní parkovací asistent (IPA) (automatické parkování, rozpoznání místa k

































Výbava na přání
Metalický lak karoserie
Perleťový lak karoserie
Navigační systém Toyota Touch s navigací Go (mapové pokrytí Evropy, informace

15 000 Kč
22 500 Kč

15 000 Kč
22 500 Kč

15 000 Kč



21 500 Kč



6 500 Kč

6 500 Kč

900 Kč

900 Kč

8 500 Kč

8 500 Kč

parkování, dynamická parkovací kamera)

o dopravě, rychlostních omezeních a kamerách, on-line vyhledávání a uživatelské aplikace)
Navigační systém Toyota Touch s navigací Go Plus (3 roky aktualizace map a
softwaru zdarma, modely měst a bodů zájmu ve 3D, modely hustoty dopravy, e-mail a
kalendář, pokročilé hlasové rozpoznávání, převod textu na hlas, pokročilé hudební funkce)

Alarm
Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a sadu
žárovek)

Toyota ProTect
5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy) a navíc dokonalá
ochrana kol a interiéru proti znečištění

Prodloužená záruka
Volitelná prodloužená záruka Toyota Extracare
Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km
a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů

15 500 Kč*

* cena již po 18% slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla

Barvy laku

040 Bílá - čistá

070 Bílá - perleťová**

8V1 Šedá - hlubinná*

8W1 Modrá - čistá*

1F7 Stříbrná - saténová*

 - standardní výbava
 - není k dispozici
* - metalický lak
** - perleťový lak

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

Technické údaje
Hybrid Synergy Drive
Pohonné ústrojí
Typ motoru
Rozvodový mechanismus
Zdvihový objem (cm3)
Maximální napětí (V)
Maximální výkon (kW/ot.min-1)
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1)
Maximální výkon hybridního systému [k (kW)]
Převodovka
Akumulátor
Rychlosti
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
Spotřeba paliva a emise
Kombinace (l/100 km)
Emise CO2, kombinace (g/km)
Objem palivové nádrže (l)
Jízdní dosah v EV (elektrickém) módu
Jízdní dosah v EV (elektrickém) módu (km)

1,8 VVT-i řadový zážehový čtyřválec
16 ventilů DOHC, VVT-i
1798
73 / 5200
142 / 4000

+

synchronní motor s permanentním magnetem
650
60
207
136 (100)
e-CVT
Lithium-ion
180
11,4
2,1
49
45
až 25

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací.
Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva
a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní
provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.
e-CVT = Elektronicky řízená převodovka s plynule měnitelným převodem

Všeobecná záruka vozidla
Všeobecná záruka a asistenční služby na nové vozidlo:
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je
poskytována v délce 3 roky nebo do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet
ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem je na komponenty hybridního systému poskytována časově rozšířená záruka v délce 5 roků nebo do ujetí
100 000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou korozi a vadu laku je 3 roky, záruka na
prorezavění karoserie 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době záruky má kupující právo na bezplatné
odstranění vady opravou. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou poskytovány po dobu 3 roků bez ohledu na počet ujetých kilometrů.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 3. 2015 do vydání nového ceníku. Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy. Uvedené
ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota.
Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím
konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována
CEN-PRIN-CZ-02
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

