
Új Prius Plug‑in
ÁR ÉS FELSZERELTSÉGI LISTA



1,8 Hybrid Plug‑in (122 LE) e‑CVT

Executive 12 800 000

Metál és Mica fényezés 175 000 Ft  
Koralkék 260 000 Ft

Gyöngyfehér fényezés 260 000 Ft Érzéki vörös fényezés 260 000 Ft

BRUTTÓ LISTAÁR (Ft) Az árlista 2019. március 23-tól megrendelt autókra érvényes.

BESTSELLER:
1,8 Hybrid Plug-in (122 LE) e-CVT Executive

Elektromos hajtással az autó 
akár 50 km‑t is megtehet.

50 km

• Minden változathoz 500 000 Ft árkedvezmény

Kiemelt ajánlatunk:
Minden Toyota Prius Plug‑in most egyedi kedvezményekkel!



OPCIÓS CSOMAGOK

VIP CSOMAG 900 000 Ft
– JBL premium audio rendszer, +2 hangszóró (összesen 8)
– IPA - automatikusan beparkoló rendszer első-hátsó 

parkolásérzékelőkkel
– Parkolás érzékelő koccanás védelemmel
– Bőr ülésborítás: világosszürke vagy fekete
– Panoráma monitor 360 fokos panoráma nézet 

rendszerrel

SOLAR CSOMAG* 1 100 000 Ft
Napcellás üvegtető
– Álló helyzetben tölti a nagyfeszültségű akkumulátort
– Menet közben tölti a 12V‑os akkumulátort
– EV hatótávolságot növelheti a napcellás  

töltés c.a. 5 km‑rel

* Nem elérhető a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés, a holttérfigyelő 
rendszer, a szélvédőre kivetített információk és az elektronikusan behajtható 
külső tükrök nem automatikusan behajthatóak.



Biztonság Executive
Teljes légzsák rendszer (SRS) – 7 légzsák
Jármű stabilitás vezérlő és az EPS összehangolt működése (VSC+)
Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)
Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)
Jelzőtábla felismerő rendszer (RSA)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
Automatikus távolsági fényszóró (AHB)
Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
Holttérfigyelő rendszer 1
Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés 1
Intelligens koccanás védelem VIP csomag

LED Nappali fény
LED Mátrix adaptív fényszórók
Első ködfényszóró a lökhárítóba integrálva
LED irányjelzők
LED kombinált hátsó lámpatestek
Defektjavító készlet
ISOFIX rögzítési pontok

Külső Executive
Karosszéria színére fényezett első lökhárítók
Külső tükrök: elektromos, fényezett és fűtött
Külső tükrök : behajtható, fényezett, elektromos és fűtött
„Cápauszony” tetőantenna
195/65 R15 könnyűfém keréktárcsák
A tetőn elhelyezett napelem tölti azautó akkumulátorát Solar csomag

Belső Executive
Háromküllős bőr kormánykerék
Belső kilincsek króm színűek
Kartámasz középen
Hátsó ülés: 60:40 arányban dönthető
Rakodódoboz a kartámaszban
Napellenző fedett piperetükörrel
Térképtartók az ajtókban
Digitális műszeregység a műszerfal közepén
Térképzseb az ülések háttámláján
"Active" szövet ülésborítás: világosszürke vagy fekete
Szövet szőnyeg
5 ülés
¹ Nincs benne a Solar csomagos modellben.

FELSZERELTSÉG



Multimédia és információ Executive
Toyota Touch® 2 multimédia rendszer 8" multifunkcionális érintőképernyő
RDS-es rádió CD lejátszóval, MP3 és WMA lejátszás, Bluetooth® kihangosító, 6 hangszóró
USB csatlakozó
Audiorendszer távirányítója a kormányon
Toyota Touch® 2 with Go navigációs rendszer
Panoráma monitor 360 fokos panoráma nézet rendszerrel VIP csomag

JBL premium audio rendszer, +2 hangszóró (összesen 8) VIP csomag

Kényelem Executive
Automata, digitális légkondicionáló

Hátsó tolatókamera

Kartámasz középen

Hátsó kartámasz

Nyomógombbal történő indítás

Magasságban és mélységben állítható kormánykerék

Elektromos deréktámasz a vezetőoldalon

Elektromos első és hátsó ablakemelők

Távirányítású központi zár

Esőérzékelő

Szürkületérzékelő

Immobilizer

Csomagtartó roló

Intelligens nyitási és indítási rendszer (az első és csomagtér ajtóknál)

Ülésfűtés vezető és utasoldalon

Hazakisérő fény

Háromküllős bőr kormánykerék

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör

Vezeték nélküli mobiltelefon-töltő talapzat
Szélvédőre kivetített információ 1
Parkolás érzékelő koccanás védelemmel VIP csomag

IPA – automatikusan beparkoló rendszer első-hátsó parkolásérzékelőkkel VIP csomag

Bőr ülésborítás: világosszürke vagy fekete VIP csomag

230 V-os töltőkábel

Mennekes töltőkábel utcai töltőoszlophoz
1 Nincs benne a Solar csomagos modellben.



Toyota Safety Sense

Egyéb rendelhető tartozékcsomagok Executive

Parkolássegítő rendszer hátra
Vezérlő elektronika, fényezett szenzorok, kapcsoló gomb 89 000 Ft

Toyota Protect Longlife – Alloy 
Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére 19 000 Ft

Toyota Protect Longlife – Body 
Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 51 000 Ft

Automata távolsági fényszóró (AHB)
A rendszer kamerája észleli a szemből 

érkező járműveket vagy az Ön előtt haladók 
hátsó világítását, és az utcai világítás erejét 
is számításba veszi. Automatikusan kapcsol 

a távolsági és tompított világítás között, 
biztonságosabbá téve az éjszakai vezetést.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
Egy kamera közreműködésével a rendszer 

figyeli a forgalmi sávokat elválasztó vonalakat, 
és audiovizuális jelekkel figyelmezteti a vezetőt, 

ha azt észleli, hogy a jármű az irányjelző 
működtetése nélkül készül elhagyni a sávot.

Ütközés előtti rendszer (PCS) 
gyalogos‑észleléssel

Amennyiben a rendszer egy ütközés kockázatát 
észleli, látható és hallható eszközökkel 

figyelmezteti a vezetőt, és egyben felkészíti 
a fékeket is a beavatkozásra. Ha a vezető nem 

lassít időben, automatikusan fékezi a járművet, 
hogy az ütközést megakadályozza, illetve 

az ütközés súlyosságát mérsékelje.

Adaptív tempomat (ACC)
Az ACC jóval több egy hagyományos tempomatnál: 

képes egy előre beállított állandó távolságot 
fenntartani az Ön előtt haladó járműhöz képest úgy, 
hogy automatikusan változtatja az autó sebességét. 

Az állandó távolság fenntartásához a sebesség, 
a lassulás / gyorsulás vezérlésére és az elöl haladó 

jármű mozgásának folyamatos megfigyelésére 
van szükség.

Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
A rendszer felismeri a kihelyezett jelzőtáblákat, 

és olyan hasznos információkat is megjelenít 
jól láthatóan az új, színes TFT kijelzőn, mint 

az aktuális sebességhatár vagy az előzés 
tiltása. A rendszer hallható és látható módon 

hívja fel a figyelmét, ha nem tesz eleget 
a jelzőtáblák utasításainak.

toyota.hu/TSS

Fáradtságra figyelmeztetés (SWS)
A rendszer érzékeli a jármű szabálytalan 

mozgását, jelzi, hogy a vezető fáradt. 
Felvillan a „Fáradtságra” figyelmeztető 
jelzés, a TFT képernyőn megjelenik egy 

kávéscsésze kép, javasolva, hogy a vezető 
tartson egy kis szünetet.



Üzemanyag‑fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján) 

Adatok később kerülnek közlésre 1,8 Hybrid Plug‑in (122 LE) e‑CVT

Javasolt üzemanyag benzin (95-ös vagy magasabb oktánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 43

Motor
Hengerek száma 4, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, VVTi

Lökettérfogat (cm³) 1798

Furat × löket (mm × mm) 80,5 × 88,3

Sűrítési arány 13,04:1

Legnagyobb teljesítmény LE (KW) /percenkénti ford.sz. 98 (72)/5200

Teljes hibrid rendszer kombinált teljesítmény LE (KW) /percenkénti ford.sz. 122 (90)

Elektromotor
Elektromotor legnagyobb teljesítmény LE (KW) 53 (22,5)

Legnagyobb feszültség (V) 600

Legnagyobb nyomaték (Nm) 163

Elektromotor típusa Állandó mágneses szinkronmotor

Nagyfeszültségű akkumulátor
Típus Lithium‑ion

Névleges feszültség (V) 351,5

Akkumulátormodulok száma: 95

Kapacitás (3HR) Ah 25

Teljesítmény
Végsebesség (km/óra) 162

Gyorsulás 0‑100 km/órára (mp) 11,1

Légellenállási együttható 0,25

Felfüggesztés
Elöl MacPherson típusú rugóstag

Hátul Kettős keresztlengőkar

Fékek
Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tömör tárcsa

Külső és belső méretek
Teljes hossz (mm) 4645

Teljes szélesség (mm) 1760

Teljes magasság (mm) 1470

Tengelytáv (mm) 2700

Nyomtáv (mm) elöl 1530

Nyomtáv (mm) hátul 1545

Túlnyúlás elöl/hátul [mm] 975/970

Csomagtér térfogata, kalaptartóig, hátsó üléstámlák a helyükön (liter) 191

Csomagtér térfogata, tetőig, hátsó üléstámlák a helyükön (liter) 359

Csomagtér térfogata, tetőig, hátsó üléstámlák ledöntve (liter) 1204

Csomagtér térfogata, biztonsági övig, hátsó üléstámlák ledöntve (liter) 702

MŰSZAKI ADATOK

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. 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.
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek 
a Toyota márkakereskedések 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 Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.



www.toyota.hu


