
Prius Plug-in Hybrid



Az ultramodern lítium-ion akkumuláto-
rokkal felszerelt Prius Plug-in Hybrid 
akár 25 kilométert is képes megtenni 
tisztán elektromos hajtással, ami ideális 
megoldás a mindennapi ingázáshoz.

Plug-in technológia
Nulla emisszió elektromos üzemmód-
ban (EV). Rendkívül csekély káros-
anyag-kibocsátás hibrid üzemmódban 
(HV), több mint 1200 km teljes ható-
távolsággal.

Városbarát
Úgy terveztük az autót, hogy igazodjon az 
Ön életéhez – ha úgy szeretné, dinamikus, 
de ha arra van szükség, akkor takarékos.

Innovatív technológia

Prius Plug-in Hybrid. Mindenből a legjobbat nyújtja. 
Bemutatjuk az elektromos és hibrid üzemű autót 
hihetetlenül kedvező üzemanyag-fogyasztással és 
extra alacsony CO2-kibocsátással. 

Ultramodern lítium-ion akkumulátorának köszön-
hetően a Prius Plug-in Hybrid akár 25 kilométert is 
képes megtenni tisztán elektromos üzemmódban.
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Minden, amit a Priusban szeret – most 
még változatosabb lehetőségekkel.
A sokoldalú Prius Plug-in Hybrid minden téren kimagaslóan teljesít. Nemcsak 
rendkívül fejlett technológiájával, hanem környezettudatosságával is. 

Négy különböző vezetési üzemmód közül választhat, ezáltal pedig minden hely-
zetben maximális kényelmet kínál:

EV üzemmód – ez az alapértelmezett üzemmód először az akkumulátorral hajtja 
a járművet, majd az erőforrásokat intelligens módon vezérelve mindig maximális 
hatásfokú működést biztosít .

HV üzemmód – a Priusban megismert Hybrid Synergy Drive® jellemzőit nyújtja. 
Folyamatosan feltöltött állapotban tartja az akkumulátort, készen a városi 
közlekedésre.

Eco üzemmód – kiváló választás a mindennapi közlekedéshez: kis mértékben 
csökkenti a gázpedál érzékenységét, ezáltal még tovább mérsékli az üzemanyag-
fogyasztást.

EV-City üzemmód– tisztán elektromos haladás, amely függetlenül a gázpedál-
tól az akkumulátorban tárolt energiával hajtja a járművet, így egyáltalán nem 
bocsát ki károsanyagot – akár 25 kilométeren keresztül.

Amikor az akkumulátor lemerül, a jármű automatikusan átkapcsol benzin-
elektromos hibrid üzemmódra, így a Prius Plug-in Hybriddel megkötések nélkül, 
bárhová eljuthat. 

A modern technológia kedvéért a jól használható csomagtérről sem kell lemon-
dania: a töltőkábel tárolórekesze a padló alatt kapott helyet, így a csomagtartó-
ban akár három golftáska számára is bőségesen akad hely. Hát nem nagyszerű, 
ha valami, amit szeretünk, még tökéletesebbé válik?
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Gyorsan és egyszerűen – Az 
akkumulátor mindössze 1,5 
óra alatt teljesen feltölthető 
bármely háztartási hálózati 
csatlakozóról.

* A benzin és elektromos erőforrások kombinált rendszerteljesítménye. § Súlyozott és vegyes ciklus szerint.
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A Prius Plug-in Hybrid modellválaszték

Főbb jellemzők
—  15 colos könnyűfém felni aero dísztár-

csával (5 küllős)
—  Behajtható külső tükrök
—  LED Nappalifény
—  Első ködlámpák
—  Tolatókamera
—  Aqua vagy sötétszürke szövet ülés
—  Intelligens nyitási és indítási rendszer 

a vezető oldalán

—  Tempomat
—  Fűthető első ülések
—  Toyota Touch
—  Bluetooth® kihangosítás
—  Tolatókamera képernyő
—  Head Up Display
—  6 hangszóró
—  Aux bemenet
—  USB csatlakozó

—  Toyota Touch Pro navigációs rendszer
—  7 colos érintőképernyő
—  JBL hangrendszer 8 hangszóróval
—  Ütközés előtti biztonsági rendszer
—  Navigációs információk kivetítése  

a szélvédőre
—  Vízlepergetős szélvédő
—  Aqua vagy sötétszürke bőr ülésborítás
—  Adaptív tempomat

—  Intelligens nyitási és indítási rendszer 
(vezető, utas, csomagtartó)

—  Esőszenzor
—  Szürkületérzékelő
—  Elektrokromatikus, automatikusan 

sötétedő belső tükör
—  Intelligens, automata beparkoló 

rendszer

Prius Sol Prius Premium

Sötétszürke szövet  – Alapfelszereltség a Sol 
felszereltségi szinten

Aqua szövet  – Alapfelszereltség a Sol 
felszereltségi szinten

Sötétszürke bőr  – Alapfelszereltség a  
Premium felszereltségi szinten

Aqua bőr  – Alapfelszereltség a Premium 
felszereltségi szinten 

Főbb jellemzők (a Sol felszereltségi szinten felül)
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Karosszériaszínek

8V1 Sötétszürke* 

040 Hófehér 070 Gyöngyfehér* 1F7 Ultraezüst* 

8W1 Sarki kék*  *metálfényezés
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Műszaki adatok

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények 
között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak 
megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alapfelszereltségű modell rendeléséért 
forduljon a Toyota helyi képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus 
és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a 
csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

MOTOR 1,8 l Plug-in Hybrid  
e-CVT

Motor kód 2ZR-FXE

Hengerek száma 4, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, VVTi 

Üzemanyagellátó rendszer Elektronikus üzemanyag-
befecskendezés

Lökettérfogat (cm3) 1798

Furat x löket (mm x mm) 80,5 x 88,3

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 1,8 l Plug-in Hybrid  
e-CVT

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Üzemanyag-fogyasztás, súlyozott átlag és vegyes (liter/100km) 2,1

Javasolt üzemanyag benzin (95-ös vagy maga-
sabb oktánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 45

Széndioxid, CO2 megfelelő direktíva alapján

CO2 súlyozott átlag és vegyes (g/km) 49

Kipufogógázok a megfelelő direktíva alapján

Euro besorolás EURO 5 F

Szénmonoxid, CO (mg/km) 118,4

Szénhidrogének, THC (mg/km) 25,4

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) 22,7

Nitrogénoxidok, Nox (mg/km) 0,9

Zaj (elhaladási) a megfelelő direktíva alapján

dB(A) 69

MOTOR 1,8 l Plug-in Hybrid  
e-CVT

Sűrítési arány 13,0:1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 99

Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti fordulatszám 73/5200

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti fordulatszám) 142/4000

Hibrid rendszer kombinált teljesítmény (LE) 136

Teljes hibrid rendszer kombinált teljesítmény KW 100

Elektromos motor típusa Állandó mágneses 
szinkronmotor

Elektromos motor legnagyobb teljesítmény (kW) 60

Elektromos motor maximális feszültség (V) 650

Hibrid akkumulátor típusa Lítium-ion

Hibrid akkumulátor: névleges feszültség (V) 207

Hibrid akkumulátor: akkumulátor kapacitása (3HR) Amperóra 21,5

TELJESÍTMÉNY 1,8 l Plug-in Hybrid  
e-CVT

Végsebesség (km/óra) 180

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 11,4

Légellenállási együttható 0,25

FÉKEK 1,8 l Plug-in Hybrid  
e-CVT

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tárcsa

FELFÜGGESZTÉS 1,8 l Plug-in Hybrid  
e-CVT

Elöl MacPherson rugóstag

Hátul Torziós rúd
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MÉRETEK ÉS TÖMEGEK 1.8 l Plug-in Hybrid  
e-CVT

Teljes hossz (mm) 4480

Teljes szélesség (mm) 1745

Teljes magasság (mm) 1490

Nyomtáv (mm) elöl 1525

Nyomtáv (mm) hátul 1520

Túlnyúlás elöl (mm) 925

Túlnyúlás hátul (mm) 855

Tengelytáv (mm) 2700

Fordulókör sugara, gumik (m) 5,2

Teljes hossz (mm) 1905

Teljes szélesség (mm) 1470

Teljes magasság (mm) 1225

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK 1.8 l Plug-in Hybrid  
e-CVT

Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák a helyükön (mm) 880

Csomagtér teljes szélesség (mm) 1555

Csomagtér teljes magasság (mm) 601

Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák előredöntve (mm) 1830

Csomagtér térfogata, tetőig, hátsó üléstámlák a helyükön (liter) 443

Csomagtér térfogata, tetőig, hátsó üléstámlák előredöntve (liter) 1118

Megengedett össztömeg (kg) 1840

Saját tömeg (kg) 1425-1450

GUMIK ÉS KEREKEK Sol Premium

15 colos könnyűfém keréktárcsák Aero dísztárcsákkal (5 küllős)  

Gumijavító készlet  
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Felszereltség
KÉNYELEM Sol Premium

Intelligens nyitási és indítási rendszer (csak a vezető oldalán)  –

Intelligens nyitási és indítási rendszer (vezető, utas, csomagtartó) – 

Tempomat  –

Adaptív tempomat (ACC) – 

Négyküllős bőr kormánykerék  

Magasságban és mélységben manuálisan állítható kormánykerék  

Szervokormány  

Távirányítós légkondicionáló rendszer  

Automata magasságállítású fényszórók  

Kézi állítású belső tükör  –

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör  – 

Kartámasz elöl  

Kartámasz hátul  

Immobilizer  

ÜLÉSEK Sol Premium

Ülésfűtés vezető- és utasoldalon  

Magasságban állítható vezetőülés  

Elektromos deréktámasz (vezetőoldalon)  

KÜLSŐ Sol Premium

Külső tükrök : behajtható, fényezett, elektromos és fűtött  

LED fényszóró  

LED nappali fény  

Fényszórómosó  

Első ködfényszóró  

Szürkületérzékelő – 

Esőérzékelő – 

Intelligens, automata beparkoló rendszer (IPA) – 

Vízlepergető első oldalüveg üveg – 

Zöld, hővisszaverő üvegek  

Tolatókamera  

Töltő kábel  
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TÁROLÓK Sol Premium

Kihúzható kalaptartó  

Padló alatti rekesz a csomagtérben  

Kabáttartó kampó hátul  

Kétrészes kesztyűtartó világítással  

Pohártartók  

Zsebek az ülések háttámláján (vezető és utasoldalon)  

MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ Sol Premium

Toyota Touch  

Toyota Touch & Go Plus  –

Toyota Touch Pro – 

Bluetooth® kihangosító  

Tolatókamera képernyő  

Digitális kilométeróra  

Hibrid rendszer visszajelző  

EV vezetés kijelző  

ECO vezetésre figyelmeztető jelzés  

Head Up Display (szélvédőre kivetített információk)  

Navigációs információk a Head Up Displayen – 

MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ Sol Premium

6 hangszóró  –

8 hangszóró – 

JBL prémium audio rendszer – 

AUX bemenet  

 USB csatlakozó  

BIZTONSÁG Sol Premium

Aktív

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)  

Jármű stabilitás vezérlő + (VSC+)  

Kipörgésgátló (TRC)  

Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)  

Fékasszisztens (BA)  

Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS) – 

Passszív

Teljes légzsák rendszer (SRS) - 7 légzsák  

Aktív fejtámlák  

Előfeszítő és överő határoló  

ISOFIX rögzítési pontok  

Jobb első légzsák kikapcsolható  

 = Alap  = Opció – = Nem választható
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Ha szeretné alaposabban megismerni a Prius Plug-in-t 
vagy további információkra van szüksége, kérjük keresse 
fel Toyota márkakereskedőjét vagy látogasson el 
honlapunkra: www.toyota.hu

Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az ábrára  
és kezdjen el megismerkedni a Prius Plug-in-nal.

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 Motor Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.  © 2012. NV Toyota 
Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. 2012. augusztus.  
Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. • Nyomtatás és kötészet: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. 


