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Toyota Prius+. A legtisztább üzemű hétszemélyes autó.

A Prius+ kétségtelenül bővel-
kedik térben, ugyanakkor 
sportos sziluettje egyszerre 
feltűnő és áramvonalas a ked-
vező üzemanyag-fogyasztá-
sért.

Formaterv
Az Ön életstílusa köré terve-
zett, ötletes Prius+ zseniálisan 
rugalmas belső teret kínál 
– hét férőhellyel, bőséges 
csomagtartóval és rengeteg 
ügyes tárolómegoldással.

Variálható belső tér
A Hybrid Synergy Drive® 
technológia az üzemanyag-
fogyasztás optimalizálása 
révén ultra alacsony szinten 
tartja a széndioxid és egyéb 
káros anyagok kibocsátását, 
különösen városi menetkö-
rülmények között.

Városbarát
1997 óta több mint három-
millió Prius talált gazdára: 
a Prius+ maximálisan meg-
bízható családból származik.

Hagyományok
A Prius+ a legkülönbözőbb 
vezetési stílusokhoz is képes 
alkalmazkodni, innovatív 
technológiája erőteljes, mégis 
kifinomult menetdinamikát 
biztosít.

Menetdinamika
A Hybrid Synergy Drive® a 
benzinmotor és a villanymo-
tor teljesítményét ötvözve 
kiemelkedő menetteljesít-
ményeket és hatékonyságot 
biztosít.

HSD technológia
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A tér, az aerodinamika és 
a formaterv csodálatos 
egyensúlya.
A Prius+ fejlesztése során tudatosan arra törekedtünk, 
hogy harmóniát teremtsünk az aerodinamika, a térkínálat 
és a formaterv között. A Prius+-szal egyértelműen a Prius 
stílus-örökségét fejlesztették tovább; az autó olyan egyedi 
térgazdálkodással és kialakítással büszkélkedhet, amelyben 
a tágas csomagtartó felett gyönyörű vonalvezetésű tető és 
vonzó tetőlégterelő húzódik. Ez a hibrid modell kétségtelenül 
bővelkedik a térben, ugyanakkor kecses körvonala egyszerre 
feltűnő és áramvonalas a kedvező üzemanyag-fogyasztásért.
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A Prius+ kivételesen tágas és kényelmes; akár hét személyt is  
képes szállítani, miközben 232 liternyi helyet kínál a csomagoknak. 
A harmadik üléssor könnyedén lehajtható, ilyenkor a teljes szállít-
ókapacitás 784 literre nő. A második sorban elhelyezett három 
különálló, egyenként lehajtható üléssel és az 50:50 arányban 
osztott, harmadik sori üléspaddal a belső tér gyakorlatilag bármilyen 
élethelyzethez képes alkalmazkodni – akár tágasabb helyet biztosít 
pihenésre vágyó utasainak, akár hosszú tárgyakat, például síléceket 
tud szállítani. Az utastérben mindenütt ötletes tárolómegoldásokkal 
találkozhatunk, a padlókonzolon kialakított rekesztől a padló alatti, 
345 mm mély tárolóig, amelybe akár egy heti nagybevásárlás minden 
csomagját bepakolhatjuk.
A csomagtér kapacitása a tetőig mérve értendő.

Az első hétüléses full hybrid, 
rengeteg hellyel és remek 
variálhatósággal.

1. Minden ülés alap-
helyzetben: 232 liter 

2. Harmadik üléssor 
félig lehajtva 

3. Hosszú rakomány  4. Teljes csomagtér-
kapacitás: 1750 liter
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Innovációk az egész család örömére.
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A volán mögött számtalan olyan újszerű technológiával találkozhat, amelyeket 
a vezetőre és családjára gondolva alkottunk meg. Ha gyermekek is utaznak az 
autóban, különösen fontos, hogy maga a vezetés a lehető legegyszerűbb és 
legbiztonságosabb legyen. A Prius+ kormánykerekén elhelyezett érzékelős 
gomb megérintésével minden fontos információt megjeleníthet, az adatok 
(az üzemanyag-fogyasztástól a pillanatnyi sebességig) a szemmagasságban 
kialakított Head Up Display* rendszeren jelennek meg, így Önnek egy pilla- 
natra sem kell levennie a tekintetét az útról.

Emellett a Prius+ modellt bólintásgátló rendszerrel is felszereltük, amely 
egyenetlen útfelületen haladva a felfüggesztéssel összehangolt módon úgy 
szabályozza a villanymotor forgatónyomatékát, hogy minél finomabb gördülési 
komfortot nyújtson – ezáltal békés, nyugodt álmot biztosítson az utastérben  
utazó gyermekeknek.

1. Teljes körű összeköttetés
Érintse meg a Toyota Touch Pro rendszer§ 
könnyen elérhető, 7 colos érintőképernyőjét: 
jelenítse meg a tolatókamera képét vagy a 
navigációs berendezés adatait, illetve vezé- 
relje egyszerűen a zeneszámok lejátszását!

2. Könnyed parkolás
Akár az iskola előtt vagy a szupermarket 
parkolójában kell manővereznie, az Intelligens 
Automata Parkolási Rendszer (IPA)§ kiszámítja 
a manőverhez szükséges kormánymozdulatok 
mértékét és idejét és automatikusan beirányít-
ja az autót a kiválasztott parkolóhelyre.

3. Soha nem kell levennie a tekintetét az útról
Mindent nyomon követhet, anélkül hogy 
lepillantana: a sebesség, az üzemanyag-
fogyasztás vagy az aktuális hibrid üzemmód 
pontosan és könnyen leolvashatóan jelenik meg 
a Head Up Display* rendszer által a szélvédőre 
kivetített képen. Válassza a Toyota Touch Pro§ 
rendszert és a navigációs információkat is itt 
követheti nyomon. 

4. JBL GreenEdge
Ebben az autóban senki nem fog unatkozni, hála 
a kiemelkedő hangzási minőséget nyújtó, nyolc 
hangszórós audiorendszernek. A JBL GreenEdge 
technológia kétszeres teljesítmény mellett 
csupán feleannyi energiát használ, mint egy 
átlagos, hagyományos autórádió. * Alapfelszereltség az Executive és Premium 

felszereltségi szinten. 
 § Alapfelszereltség a Premium felszereltségi 
szinten.
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Legyen városbarát a Hybrid Synergy Drive® rendszerrel.

A két elektromotor és egy 1,8 literes benzinmotor erejét egyesítő Hybrid 
Synergy Drive® hajtás kifejezetten takarékos a városi forgalomban. A rendszer 
automatikusan leállítja a benzinmotort, amikor az autó várakozik – például egy 
piros lámpánál.

A Prius+ automatikusan úgy használja a Hybrid Synergy Drive® technológiát, 
hogy mindig a pillanatnyilag legelőnyösebb erőforrást válassza, ám Ön is 
kiválaszthat egyet a rendelkezésre álló három beállítás közül:

EV üzemmód – ideális az araszoló városi forgalomban; ebben az üzemmódban 
az autó 2 kilométert tehet meg tisztán elektromos hajtással, üzemanyag-
fogyasztás nélkül és nulla CO2-kibocsátással.

Power üzemmód – a motor gyorsabban és közvetlenebbül adja le teljesítmé-
nyét, így tökéletes választás nagy sebességű autópálya-szakaszokon.

Eco üzemmód – remek megoldás a hétköznapokra: kissé mérsékli a gázpedál 
érzékenységét, így csökken a fogyasztás.

A Hybrid Synergy Drive® technológia segít Önnek csökkenteni a benzinszámlát, 
a rendszer alacsony CO2-kibocsátása pedig óvja környezetünket.

964,113611,3
g/km§liter/100 km§lóerő*mp 0–100 km/h 

Gyorsulás Teljesítmény Üa. fogyasztás CO2-kibocsátás

* A benzin- és elektromos erőforrások teljes teljesítménye. § Vegyes ciklus szerint.
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A VSC+ éles fordulóban vagy csúszós útfelü-
leten végrehajtott kanyarodás során segít 
megőrizni a jármű stabilitását, illetve mega-
kadályozni annak megcsúszását. Amikor 
a rendszer úgy észleli, hogy a jármű kezd 
megcsúszni, az egyes fékek automatikus 
működtetésével, illetve a motorteljesítmény 
szabályozásával haladéktalanul közbelép. 
Ezen felül a kormányzásba aktívan beavat-
kozva megkönnyíti a vezetőnek az optimális 
korrekciós manőver végrehajtását.

Jármű stabilitás vezérlő + (VSC+)

Vészfékezés esetén az EBS rendszer a jármű 
féklámpáinak villogtatásával figyelmezteti 
a veszélyhelyzetre a mögöttes forgalom 
résztvevőit.

Vészfékjelzés (EBS)

A BA érzékeli, ha Ön vészfékezésre kény-
szerül és azonnal maximális fékerőt biztosít, 
miközben az ABS is teljes hatékonysággal 
működhet.

Vészfékasszisztens (BA)

A HAC rendszerrel meredek emelkedőkön is 
finoman, könnyedén indulhat el. A rendszer 
a fékpedál felengedését követően akár 2 
másodpercen át fenntartja a féknyomást. Ez 
megakadályozza, hogy a jármű visszaguruljon 
a lejtőn. A rendszer bekapcsolásához elég, 
ha megálláskor a szokásosnál erősebben 
nyomja le a fékpedált; a HAC egészen addig 
aktív marad, amíg a sebességváltó valamelyik 
előremeneti fokozatban van.

Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)

Érezze jobban magát a holnap miatt, legyen biztonságban ma.
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A Prius+ fedélzetén összesen hét légzsák található. 
Teljes légzsákrendszer (SRS)

Kis sebességű (különösen hátulról érkező) 
ütközés esetén a WIL ülések és fejtámlák 
biztonságosan támasztják meg az utasok fejét 
és felsőtestét, mérsékelve az ostorcsapás 
jellegű nyaksérülés kockázatát.

Ostorcsapás jellegű nyaksérülést   
mérséklő ülések (WIL) 

Az ACC tartja az Ön által beállított legkisebb 
követési távolságot az elöl haladó járműhöz 
képest. Ha a jármű lassít, az ACC csökkenti 
a sebességet, s ha ehhez fékezésre van 
szükség, akkor a féklámpákat is aktiválja. 
Ha a követési távolság újra nő, a berendezés 
fokozatosan felgyorsítja az autót az előre 
beállított utazósebességre.

Adaptív sebességtartó elektronika (ACC)*

Hirtelen gyorsításkor a kerekek elveszíthetik 
tapadásukat, kipöröghetnek: ezt a TRC azon-
nal felismeri és a motor teljesítményének 
mérséklésével és a fékrendszer automatikus 
vezérlésével segít helyreállítani a tapadást.

Kipörgésgátló (TRC)

A PCS radartechnológiával figyeli az autó 
előtti útszakaszt; ha a rendszer úgy ítéli 
meg, hogy fennáll az ütközés veszélye más 
járművekkel vagy bármilyen útakadállyal, 
számos megelőző biztonsági berendezést 
aktivál.

Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)

 * Alapfelszerelés csak a Premium    
  felszereltségi szinten.
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A Prius+ jellemzői
Elérhető: Elérhető: Elérhető:

Elérhető: Elérhető: Elérhető:

Toyota Touch A multimédiás 
szolgáltatásokat kínáló beren-
dezés, 6,1 colos, színes érintő-
képernyőjéről nemcsak a jár-
műinformációk olvashatók 
le, hanem itt jelenik meg a 
tolatókamera képe is.

A Toyota Touch kínálatán felül 
teljes térképes navigációs 
rendszert, még modernebb 
csatlakozási lehetőségeket és 
kapcsolódó szolgáltatásokat 
biztosít.

Toyota Touch & Go Plus

Sebességtartó automatika 
Automatikusan állandó 
szinten tartja az autó 
utazósebességét.

A panoráma napfénytető gondosko- 
dik az utastér természetes megvilágítá-
sáról; a túlságosan intenzív napsütés 
ellen automatikus vezérlésű árnyékoló 
óvja az utasokat.

Panoráma napfénytető
A hátsó oldalablakokon elhelyezett 
árnyékolók mérséklik a zavaró csillo-
gást és kellemesebb környezetet 
teremtenek a hátsó utasok számára.

Árnyékolók az oldalablakokon

Toyota Touch Pro   
A 7 colos, nagy felbontású, színes 
érintőképernyőn keresztül vezérelhe-
tők a multimédiás szolgáltatások, a 
fejlett műholdas navigációs rendszer és 
itt jelenik meg a dinamikus segédvo-
nalakkal működő tolatókamera képe is.

— Active 
— Executive

— Active (opcióként)  
— Executive (opcióként)

— Premium

— Active  
— Executive  
— Premium (adaptív)

— Executive 
— Premium

— Executive  
— Premium
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Elérhető:

Elérhető:

Elérhető: Elérhető: 

Elérhető:
Napközben is fontos, hogy a 
többi autós a lehető legjobban 
lássa az Ön autóját.

Nappali fény

Touch Tracer Display   
Az érintőgomb segítségével 
könnyed ujjmozdulatokkal 
tallózhat a vezetési informá-
ciók között, illetve a klíma és az 
audioberendezés menüjében.

A Prius automata klímaberen-
dezése minden utas számára 
kellemes hőmérsékletet tart 
fenn a kabinban.

Automata klímaberendezés 
tisztító funkcióval

Anélkül nyithatja az ajtókat, 
hogy zsebéből vagy táskájá-
ból elő kellene vennie az autó 
kulcsát. A motor beindításá-
hoz egyszerűen csak meg kell 
nyomnia a gombot.

Intelligens nyitási és indítási 
rendszer

Az automatikus magasságállítással 
és fényszórómosó berendezéssel 
felszerelt, új tervezésű LED fény-
szórók kiváló éjszakai látási viszo-
nyokat teremtenek.

LED fényszórók Ködfényszórók 
Még a legzordabb időjárási 
viszonyok mellett is segítenek, 
hogy Ön jobban lásson, és 
biztonságosabban autózzon. 

Elérhető:

— Active 
— Executive 
— Premium

— Executive  
— Premium

— Active (csak vezető oldali ajtó) 
— Executive  
— Premium

— Active 
— Executive 
— Premium

— Premium — Executive 
— Premium
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Prius+ modellválaszték – külső felszereltség

Active

— 16 colos könnyűfém keréktárcsák aero 
dísztárcsákkal (tízküllős)

— Elektromosan állítható, fűthető és behajtható, 
színezett külső visszapillantó tükrök

— Halogén, multireflektoros fényszórók
— Nappali világítás (LED)
— Esőérzékelő 
— Sötétített üveg

Főbb jellemzők
— Panoráma napfénytető
— Első ködfényszórók
— Tolatókamera

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)

Executive
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— 17 colos könnyűfém keréktárcsák (tízküllős)
— LED fényszórók
— Fényszórómosó
— Szürkületérzékelő
— Intelligens Automata Parkolási Rendszer (IPA)
— Vízlepergető szélvédő üveg

Főbb jellemzők (az Executive felszereltségi szinten felül)

Premium
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Active Executive

— Aqua vagy sötétszürke szövetkárpit 
— Intelligens nyitási és indítási rendszer (csak vezetőoldali ajtó)
— Négyküllős bőrborítású kormánykerék 
— Hosszirányban eltolható, dönthető hátsó ülések (2. sor)
— Toyota Touch
— Hibrid Rendszer visszajelző
— 6 hangszóró

Főbb jellemzők
— Intelligens nyitási és indítási rendszer 
 (vezető- és utasoldali ajtó, csomagtartó)
— Árnyékoló a hátsó ablakon
— Magasságában állítható vezetőülés
— Vezetőoldali motoros deréktámasz
— Tárolózsebek az ülések hátoldalán
— Head Up Display

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)

Prius+ modellválaszték – belső felszereltség
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Premium

— Aqua vagy sötétszürke Premium szövetkárpit
— Automatikus fényszórómagasság-állítás
— Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör
— Fűthető vezetőülés és első utasülés
— Toyota Touch Pro
— Dinamikus segédvonalak a tolatókamera képén
— 8 hangszóró
— JBL Prémium audiorendszer

Főbb jellemzők (az Executive felszereltségi szinten felül)
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Tartozékcsomagok

Védelem csomag       
A Toyota védelem csomagja egyedi megjelenést, értéket és fokozott 
kényelmet kínál. A csomagtartó strapabíró gumi tálcája és az oldal-
ajtók küszöbjét óvó, divatos borítások praktikusabbá teszik az autót  
a mindennapokban.

1. Csomagtértálca

2. Alumínium küszöbdíszlécek kék „Hybrid” logóval 

A tartozékok teljes választékáról érdeklődjön helyi Toyota márkakereskedőjénél.
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Tartozékok

1. Velúr textilszőnyeg  
A textil padlószőnyegek fokozott védel-
met biztosítanak a mozgalmas minden-
napok során. Sötétszürke színben, normál 
és extra vastag kivitelben.

2. Easy Click kerékpártartó 
Könnyű, zárható acél kerékpártartó akár 
két kerékpár biztonságos szállítására. 
Felszereléséhez nincs szükség vonóho-
rogra.

3. Első lökhárító díszléc  
A króm eleganciájával kihangsúlyozza  
a lökhárító és a légbeömlő vonalait.

4. Hátsó króm díszítés 
Tegye divatosabbá rendszámtábla-
keretét ezzel az ízléses, krómozott 
elemmel.

5, 6. Csomagtér rendező hevederek 
Vízszintesen elhelyezett önfeszítő, 
felcsévélhető hevederek, amelyekkel a 
terebélyes tárgyak ugyanolyan stabilan 
rögzíthetők a csomagtérben, mint a 
kisebb csomagok a raktér oldalfalához.

7. Lökhárító sarokvédő betét 
Első és hátsó lökhárítókra. Fekete vagy a 
karosszéria színére fényezett kivitelben, 
ahogy Ön szeretné.

8. Intelligens kulcs tok HSD logóval 
Kompakt kialakítású burkolat, amelyet a 
jellegzetes Hybrid Synergy Drive® logó 
díszít.
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Keréktárcsák és kárpitok

Aqua szövet  
Alapfelszereltség  az Active és 
Executive felszereltségi szinteken

Sötétszürke szövet  
Alapfelszereltség  az Active és 
Executive felszereltségi szinteken 

Aqua Premium szövet  
Alapfelszereltség  a Premium 
felszereltségi szinten

Sötétszürke Premium szövet  
Alapfelszereltség  a Premium 
felszereltségi szinten

16” könnyűfém keréktárcsa 
aero dísztárcsával (tízküllős)  
Alapfelszereltség  az Active 
és Executive felszereltségi 
szinteken

17” könnyűfém keréktárcsa 
(tízküllős)  
Alapfelszereltség a Premium 
felszereltségi szinten
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Karosszériaszínek

8T5 Sötétkék*  

040 Hófehér  

1G3 Hamuszürke* 

070 Gyöngyfehér*  

202 Asztrálfekete  

1F7 Ultraezüst*  

3R3 Barcelona vörös*  

* 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 megfelelő-
en 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

Motor kód 2ZR-FXE

Hengerek száma 4, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, VVT-i 

Üzemanyagellátó rendszer Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 1,8 l HSD e-CVT 
Active és Executive

1,8 l HSD e-CVT
Premium

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (liter/100km) 4,1 4,4

Városi (liter/100km) 3,8 4,3

Országúti (liter/100km) 4,2 4,3

Javasolt üzemanyag benzin (95-ös vagy magasabb oktánszámú) benzin (95-ös vagy magasabb oktánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 45 45

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (g/km) 96 101

Városi (g/km) 89 98

Országúti (g/km) 96 100

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Euro besorolás EURO 5 EURO 5

Szénmonoxid, CO (mg/km) 100,7 100,7

Szénhidrogének, THC (mg/km) 13,8 13,8

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) 12 12

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km) 6,5 6,5

Zaj (elhaladási) (a  megfelelő direktíva alapján)

dB(A) 68 68
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MOTOR

Lökettérfogat (cm3) 1798

Furat x löket (mm x mm) 80,5 x 88,3

Sűrítési arány 13,0 : 1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 99

Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz. 73/5200

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.) 142/4000

Hibrid rendszer kombinált teljesítmény (kW/LE) 100/136

Kiegészítő információk a HSD generátorról

Típus Állandó mágneses szinkronmotor

Legnagyobb teljesítmény (kW) 60

Legnagyobb nyomaték (Nm) 207

Legnagyobb feszültség (V) 650

Kiegészítő információk a nagyfeszültségű akkumulátorról

Típus Lítium-ion

Névleges feszültség (V) 201,6

Kapacitás (3HR) Ah 5

TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/óra) 165

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 11,3

Légellenállási együttható 0,28

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tárcsa
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Műszaki adatok
FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson rugóstag

Hátul Torziós rúd

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

Külső méretek

Teljes hossz (mm) 4615

Teljes szélesség (mm) 1775

Teljes magasság (mm) 1575-1600

Nyomtáv (mm) elöl 1530-1540

Nyomtáv (mm) hátul 1535-1545

Túlnyúlás elöl (mm) 930

Túlnyúlás hátul (mm) 905

Tengelytáv (mm) 2780

Fordulókör sugara, gumik (m) 5,5

Belső méretek

Teljes hossz (mm) 2690

Teljes szélesség (mm) 1520

Teljes magasság (mm) 1220

Tömegek

Megengedett össztömeg (kg) 2115

Saját tömeg (kg) 1495 –1565

Csomagtér

Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák a helyükön (mm) 375

Csomagtér teljes szélesség (mm) 1580

Csomagtér teljes magasság (mm) 730

Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák előredöntve (mm) 985

Csomagtér térfogata, kalaptartóig, hátsó üléstámlák a 
helyükön (liter)

200
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GUMIK ÉS KEREKEK Active Executive Premium

16 colos könnyűfém keréktárcsák aero dísztárcsákkal (10 küllős)   –

17 colos könnyűfém keréktárcsák (10 küllős) – – 

Helytakarékos pótkerék   

 = Alap – = Nem választható

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

Luggage compartment

Csomagtér térfogata, tetőig, 7 üléssel (liter) 232

Csomagtér térfogata, tetőig, 5 üléssel (liter) 784

Csomagtér térfogata, tetőig, 2 üléssel (liter) 1750

1540 mm

1775 mm 4615 mm

930 mm905 mm 2780 mm

15
75

 m
m

1545 mm

1775 mm
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KÜLSŐ Active Executive Premium

Panorámatető –  

Karosszéria színére fényezett külső kilincsek   

Külső tükrök : behajtható, fényezett, elektromos és fűtött   

Halogén fényszóró   –

LED fényszóró – – 

LED Nappali fény   

Fényszórómosó – – 

Első ködfényszóró –  

Szürkületérzékelő – – 

Esőérzékelő   

Sötétített üveg   

Hátsó tolatókamera –  

Intelligens automata parkolási rendszer (IPA) – – 

Vízlepergető szélvédő üveg – – 

KÉNYELEM Active Executive 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 állítható kormánykerék   

Szervokormány   

Automata légkondicionáló   

Pollenszűrő   

Felszereltség
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KÉNYELEM Active Executive Premium

Kézi fényszórómagasság-állítás   –

Automatikus fényszórómagasság-állítás – – 

Kézi állítású belső tükör   –

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör  – – 

Hátsó oldalablak napfényroló –  

Automata, elektromos első és hátsó ablakemelők 
becsipődésgátlóval   

12 V-os csatlakozó   

Kartámasz elöl   

Lábtér világítás –  

Első térképolvasó lámpa   

Napellenző piperetükörrel   

Belépőfény   

ÜLÉSEK Active Executive Premium

Magasságban állítható vezetőülés –  

Elektromos deréktámasz a vezetőoldalon –  

Ülésfűtés vezető és utasoldalon – – 

Dönthető, csúsztatható első ülések   

Dönthető, csúsztatható hátsó ülések (második sor)   

Dönthető hátsó ülések (harmadik sor)   

 = Alap  = Opció – = Nem választható
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Felszereltség
TÁROLÓK Active Executive Premium

Kihúzható kalaptartó –  

Zsebek az ülések háttámláján (vezető és utasoldalon) –  

Padló alatti rekesz a csomagtérben   

Kétrészes kesztyűtartó világítással   

Pohártartók   

Napszemüvegtartó  – –

MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ Active Executive Premium

Toyota Touch   –

Toyota Touch & Go Plus   –

Toyota Touch Pro – – 

Audiorendszer távirányítója a kormányon   

Telefon kezelőszervei a kormányon   

Hang felismerés gombja a kormányon   

Légkondicionáló kezelőszerve a kormányon   

Touch Tracer Display –  

Bluetooth® kihangosító   

Tolató kamera képernyő –  

Digitális kilométeróra   

Multi információs képernyő   

ECO vezetésre figyelmeztető jelzés   

Hibrid rendszer visszajelző   

Head Up Display –  

Navigációs információk a Head Up Displayen – – 
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MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ Active Executive Premium

6 hangszóró   –

8 hangszóró – – 

JBL prémium audio rendszer – – 

AUX bemenet   

 USB csatlakozó   

BIZTONSÁG Active Executive Premium

Aktív

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)   

Fékasszisztens (BA)   

Világítódiódás (LED) hátsó féklámpák   

Vészfék jelzés   

Jármű stabilitás vezérlő + (VSC+)   

Kipörgésgátló (TRC)   

Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)   

Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS) – – 

Passzív

Teljes légzsák rendszer (SRS) - 7 légzsák   

Előfeszítő és överő határoló   

ISOFIX rögzítési pontok   

Jobb első légzsák kikapcsolható   

Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések   

 = Alap  = Opció – = Nem választható
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Ha szeretné alaposabban megismerni a Prius+-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+-szal.

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. 


