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MIÉRT ÉRDEMES PRIUS 
PLUG-IN HYBRID-ET 

VÁLASZTANI?

AZ ÚTTÖRŐ HYBRID MODELL MEGNÖVELT 
ELEKTROMOS HATÓTÁVOLSÁGGAL.
ÖRÖM VEZETNI!
A Prius Plug-in Hybrid ötvözi a fejlett hybrid technológiában rejlő erőt az 
elektromos üzemmódban megtehető, megnövekedett hatótáv előnyeivel. 
Élvezze a valóban felejthetetlen vezetési élményt, az erőteljes gyorsu-
lást és az egyenletes menetdinamikát, miközben maradéktalan elége-
dettséggel töltheti el az, hogy mindez hihetetlen hatékonysággal párosul.

Válassza az üzemanyag felhasználás nélküli elektromos üzemmódot a napi 
távokra, és hagyatkozzon a hatékony hybrid technológiára, ha hosszabb 
útra indul!

NAGYOBB TÁV, ALACSONYABB EMISSZIÓ 
Minden, amit kedvel egy Priusban, kiegészítve még nagyobb elektromos 
teljesítménnyel, hosszabb elektromos üzemmódban megtehető távol-
sággal, alacsonyabb CO2-kibocsátással és kedvezőbb fogyasztással.  
A 8,8 kW-os akkumulátornak köszönhetően akár 45 km-nél* is hosszabb 
utat tehet meg csupán az elektromotor használatával. A CO2-kibocsátás 
szintje a valaha volt legalacsonyabb, mindössze 28-35 g/km, és a fogyasz-
tás is 100 kilométerenként 1,3-1,5 literre csökkent.

A MŰSZAKILAG LEGFEJLETTEBB HYBRID 
A Prius Plug-in Hybrid egy sor korszerű technológiát alkalmaz, többek 
között tetőn elhelyezett napelemet és az adaptív távolsági fényszórót.

* A kombinált elektromos hatótávolság 40.4 km–45 km, a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, 
Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, 
WLTP) alapján.
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ELEKTROMOS HYBRID

BEVEZETÉS
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68kW
EV  

TELJESÍTMÉNY

GYORS, KIEGYENSÚLYOZOTT, 
DINAMIKUS, AZONNALI 
GYORSULÁSI KÉPESSÉGGEL 
(ÉS CSÖNDES IS).

MILYEN 
ÉRZÉS 

VEZETNI?

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY 
Élvezze a Toyota első kettős elektromotor-
meghajtása révén az azonnali és erőteljes 
gyorsulást EV üzemmódban. Az EV teljesít-
mény kimagasló: 68 kW.

OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY 
Maximalizálhatja a hatékonyságot és a 
teljesítményt, ha úgy dönt, hogy az adott 
körülményeknek megfelelően tisztán 
elektromos vagy hybrid üzemmódban 
halad, városi környezetben vagy országúton 
egyaránt. Tisztán elektromos üzemmódban 
akár 135 km/órás sebességet is diktálhat, 
természetesen csak akkor, ha a szabályok  
ezt megengedik.

Suhanjon az utakon, élvezze a szabadságot, és gyorsítson 
sportosan, céltudatosan! A dinamikus és kimagaslóan készséges 
vezetést a Toyota új nagy merevségű platformja révén precíz 
kezelhetőség és megnyugtató stabilitás támogatja. Mindeközben 
az optimalizált hangszigetelésnek köszönhetően az utastér 
csöndes és nyugodt környezet marad.

* Súlyozott és kombinált ciklusban. 
e-CVT = Elektronikus vezérlésű, folyamatosan változó áttételű 
sebességváltó

 PLUG-IN HYBRID 

1,8 l Plug-in 
Hybrid e-CVT

Teljesítmény 
122 LE 

Fogyasztás* 
1,3-1,5 l/100 km 
CO-kibocsátás* 

28-35 g/km 
Gyorsulás 
11,1 mp 

0-ról 100 km/órára 
Kapható 

 Executive
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2ELEKTRO-
MOTOR

AZONNALI
GYORSULÁS

TELJESÍTMÉNY

5



NAPI UTAK

HOSSZABB UTAK

VEZETÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSSEL 
Hálózati töltéssel pénzt takarít meg. Minél gyakrabban 
tölti fel autóját otthon, munkahelyén vagy nyilvános 
töltőállomáson, annál többet haladhat EV módban és 
üzemanyag költsége csökken.

A TELJESÍTMÉNY AZ ÖN KEZÉBEN VAN 
Az átlagos napi utak távolságának többsége 50 km alatt 
van, vagyis a legtöbb utat könnyedén megteheti EV 
üzemmódban. 
A hosszabb utakra válassza a HV üzemmódot, amellyel 
akár több mint 1000 km§-t is gondtalanul autózhat.

UTAZZON MESSZEBBRE KEVESEBBÉRT 
A Plug-in Hybrid rendszert arra optimalizálták, hogy a 
helyzettől függően a legjobb üzemmód választásával 
kimagasló hatékonysággal üzemeljen: az elektromoto-
rokat működteti, amikor csak lehetséges, és az elektro-, 
valamint benzinmotort a megfelelő arányban, amikor a 
vezetési körülmények azt igénylik.

* A kombinált elektromos hatótávolság 40.4 km–45 km, a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás 
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján. A hatótávolság városi közlekedésben elérheti az 52 km-t, vezetési 
körülményektől függően.

§ Az egy útra vonatkozó teljes hatótávolság az EV hatótávolság (teljes töltöttséggel) és a Hybrid üzemmód hatótávolsága és 4,5 l/100 km-es 
fogyasztás (a legalacsonyabb WLTP kombinált üzemanyagfogyasztás) alapján számítva, tele 43 literes üzemanyag tankkal.  Egy gépjármű 
üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) 
is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) 
megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal 
eltérést eredményeznek a konfi gurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott 
gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek. 
 

AKÁR 45 KM* TÁVOLSÁGOT 
TEHET MEG EV ÜZEMMÓDBAN, 
A TELJES HATÓTÁVOLSÁG 
ELÉRHETI AZ 1000 KM-T§.

MILYEN 
MESSZIRE 

JUTHAT 
EL?
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45km
1000kmELEKTROMOS HATÓTÁVOLSÁG*

TELJES HATÓTÁVOLSÁG§

AKÁR

TÖBB MINT

+

TELJESÍTMÉNY
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FÉKEZÉS
ENERGIA-
VISSZANYERÉS

AKKUMULÁTOR TÖLTŐEGYSÉG

AZ ÚJRATÖLTÉS GYORS 
ÉS KÖNNYŰ, OTTHON ÉS 
ÚTKÖZBEN EGYARÁNT.

MENNYIRE 
EGYSZERŰ A 

TÖLTÉSE?
Az új plug-in rendszer tervezésekor az volt 
a cél, hogy egyszerűbbé tegye az életét: 
töltőkábeleivel akár otthoni elektromos 
hálózatról, akár nyilvános töltőállomásról 
feltöltheti autóját. Mivel a nyilvános töltő-
pontok száma napról napra gyarapodik, 
kényelmesen újratöltheti az akkumulátort 
otthon, a munkahelyén vagy az utcán is.

REGENERATÍV FÉKEZÉS 
Minden egyes fékezés alkalmával az EV 
akkumulátorba is jut egy kis töltés.

NAGY, 8,8 KW-OS AKKUMULÁTOR 
Ez azt jelenti, hogy ritkábban kell feltöl-
tenie, ugyanakkor nagyobb távokat tehet 
meg vele. Ne feledje, hogy minél többször 
tölti fel az akkumulátort, annál több üzem-
anyagot takaríthat meg, hiszen hosszab-
ban autózhat elektromos üzemmódban!
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ENERGIAVEZÉRLŐ EGYSÉG 2 ÓRA’
TÖLTÉSI IDŐ*KETTŐS ELEKTROMOTOR-MEGHAJTÁS

1,8 L-ES BENZINMOTOR

TÖLTÉS

TÖLTÉS OTTHON 
Otthoni hálózati csatlakozóról mindössze 
3 óra alatt újratölthető, akárcsak egy 
mobiltelefon. Alternatívaként dönthet az 
otthoni vagy nyilvános töltőállomás mellett 
is – ez esetekben az újratöltés körülbelül 2 
órát vesz igénybe. A műszerfalon elhelyezett 
LED-es kijelző folyamatosan tájékoztatja a 
töltés állapotáról.

TÖLTSÖN KÉNYELMESEN 
Mostantól az előre beállított időzítővel tervezheti az újratöltést, 
ami rendkívül hasznos, ha például a csúcsidőszakon kívül szeretné 
az újratöltést elvégezni. Akár azt is beállíthatja, hogy autója az 
indulás előtt felfűtse vagy lehűtse a kabint, vagy ellenőrizheti az 
akkumulátor töltöttségét menet közben, hogy mindig tudja, mikor 
kell legközelebb az újratöltésről gondoskodnia.

* Hozzávetőleges időtartam Mennekes kábellel.
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NAP-
ENERGIA

INGYENES 
ENERGIAFORRÁS
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NAP-
ENERGIA

1000
KILOMÉTER
ÁTLAGOSAN ÉVENTE*

MIÉRT HASZ-
NOS A TETŐRE 

SZERELT 
NAPELEM?

ÚJRATÖLTÉS A PARKOLÁS IDEJE ALATT 
Míg parkol, a tetőre szerelt napelem újratölti 
a nagy kapacitású akkumulátort: a napelemek 
ideiglenesen feltöltik a napelem akkumulátorát, 
majd az összegyűjtött energia a nagy feszültségű 
akkumulátorba kerül.

Összességében a napelemes tető javítja a haté-
konyságot, évente körülbelül 1000 km-re* ele- 
gendő energiát is biztosít.

ÚTKÖZBEN 
Menet közben a nap ereje a napelemen keresztül az 
elektronikai eszközök, például műholdas navigáció, 
világítás és automata ablakemelő energiaellátásá- 
hoz is hozzájárul. Egy autó, amely a naptól nyeri az 
energiát – mi sem lehet ennél természetesebb!

ÚJABB, A ZÉRÓ EMISSZIÓ 
IRÁNYÁBA TETT ÚTTÖRŐ 
ELŐRELÉPÉS.
A napelemes tető révén még messzebbre juthat 
hálózati csatlakozás nélkül.

TÖLTÉS

* A helyi időjárási viszonyoktól függően. Hálózati csatlakoztatáskor a           
   napelem nem működik.
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LÉGELLENÁLLÁSI 
EGYÜTTHATÓ

0,25-ös

ALACSONY. KARCSÚ. ÁRAMVONALAS.
ÉLVONALBELI FORMATERV, 
A HATÉKONYSÁG VEZÉRLI.
A különleges új külső formaterv 
minden eleme a kiemelkedő 
hatékonyságot és teljesítményt 
szolgálja. A Prius Plug-in Hybrid 
jellemzője a  karcsú, aerodinami-
kus forma, modern technológia 
és zseniális innovációk, például 
a szuperautóknál használt 
megerősített, könnyű anyagok. 
Az eredmény olyan ikonikus 
formaterv, amely dinamikus 
stílussal és egyéniséggel 
rendelkezik.

AERODINAMIKA 
A karcsú, fejlett áramvonalas formának köszönhetően a 
légellenállási együttható (Cd) 0,25, ami nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy kedvező fogyasztást lehessen elérni. Az egyedi 
duplabuborékos hátsó ablaküveg optimalizálja a légáramlást, 
és fokozza az aerodinamikus teljesítményt.

12



KIFEJEZŐ LEDES VILÁGÍTÁS 
A kecses, 4 projektoros 
LED fényszórók is a fejlett 
technológiáról árulkodnak. 
A korszerű adaptív automata 
távolsági fényszóró révén 
egyedileg vezérelhető minden 
egyes LED a nagyobb biztonság 
és hatékonyság érdekében. 
A hátsó kombinált LED-es 
lámpatest külső piros lencséi a 
formaterv különleges körvonalát 
emelik ki.

FORMATERV
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FORMATERV

EGY HELY, AHOL VALÓBAN 
MINDEN A VEZETŐ KÖRÉ 
ÉPÜLT

ÜZEMMÓDOK 
A Prius Plug-in Hybrid a menetkörülményekhez és az 
Ön igényeihez igazodva három üzemmódban működik:

EV üzemmód – elsősorban az elektromotorok hajtják 
az autót, erőteljes, 68 kW-os elektromos teljesítményt 
nyújtva akár 45 km-en* keresztül. 

HV üzemmód – tökéletes összhangban működteti a 
benzin- és elektromotorokat, és készenlétben tartja az 
elektromos energiát a városi közlekedésre.

Városi EV üzemmód – csak az elektromotorokat 
használja 53 kW-ig, nem veszi igénybe a benzinmotor 
teljesítményét, nem használ fel üzemanyagot, és nem 
bocsát ki káros anyagokat.

Amikor az akkumulátor teljesítménye egy bizonyos 
szint alá esik, a rendszer automatikusan HV üzem-
módba kapcsol a vezető beavatkozása nélkül.  
Az üzemmódokat még hatékonyabbá teheti, vagy 
nagyobb teljesítményt nyerhet ki az Eco, a Normal 
vagy a Power módba kapcsolva.

A korszerű vezérlőegységek a legtökéletesebb helyet kapták az ívelt 
műszerfalon és a bőr kormánykeréken: valamennyi legfeljebb egy 
kéznyújtásnyira található, és könnyű a kezelésük. Színhű kijelzők 
tájékoztatják a haladásról, nyomon követve a hatékonyságot, a 
teljesítményt és a töltöttségi szintet.

*A kombinált elektromos hatótávolság 
40.4 km–45 km, a Könnyűgépjárművekre 
Vonatkozó, Világszinten Harmonizált 
Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized 
Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján. 
A hatótávolság városi közlekedésben elérheti 
az 52 km-t, vezetési körülményektől függően.
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FORMATERV

ÉLVEZZE A TÁGAS ÉS KIFINOMULT 
BELSŐ TERET, AHOL A FORRADALMI 
TECHNOLÓGIA ÉS A SZÍNTISZTA 
KÉNYELEM KÉZ A KÉZBEN JÁR.

LÉGKONDICIONÁLÓ 
A világ első gázbefecskendezős hőszivattyúrend-
szere révén a motor beindítása nélkül aktiválhatja 
a légkondicionálót vagy a fűtést. Másodpercek 
alatt képes felfűteni vagy lehűteni a kabint, jóval 
gyorsabban, mint a hagyományos fűtési rendszerek. 
A rendszer minden egyes utast érzékeli, hogy 
mindenki a legnagyobb kényelemben érezze magát  
a kabinban. Ráadásul távolról is vezérelhető.

Az ötüléses kialakítás magas szintű kényelmet, pihentető környezetet 
és példa nélküli személyes teret teremt. Megfelelő helyeken kialakított 
tárolókból sincs hiány. Az Easy Flat rendszerrel a 60:40 arányban dönthető 
hátsó ülések egyedileg könnyen előredönthetők, így sík raktér alakul ki.

TOYOTA TOUCH® 2 
A rendszer fő eleme az új, 8 col képátlójú érintő-
képernyő, amely a műholdas navigáció, a zene-
hallgatás, az időjárás, a hangfelismerő funkció és a 
mobiltelefon-csatlakoztatás központjaként szolgál. 
Mindössze egy érintés, és mindezek a funkciók 
rendelkezésre állnak.
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VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ 
Többé nem kell a mindig elbújó telefontöl-
tőkábelt keresgélnie! A vezeték nélküli 
töltés a leghatékonyabb módja annak, 
hogy telefonját utazás közben feltöltse. 
A töltőpad kényelmes helyen, a középső 
konzol alatt helyezkedik el.

MULTIINFORMÁCIÓS KÉPERNYŐ 
Kövesse és szabályozza valós időben autója 
teljesítményét. A multiinformációs kijelzőn 
látható az energiamonitor, a hybrid rendszer 
visszajelzője, a gazdaságossági eredménylista 
és rangsor, az akkumulátor töltöttségi szintje, 
a regeneratív energia áramlása és az állítható 
töltési időzítő.

SZÉLVÉDŐRE VETÍTETT KIJELZŐ 
A szélvédőre vetített kijelző jól látható 
helyen, a szélvédő alján jelenik meg: anélkül 
tájékozódhat a vezetés hatékonyságáról és 
teljesítményéről, hogy a szemét le kellene 
vennie az útról. Olyan információkat jelenít 
meg, mint például a jármű sebessége, az 
akkumulátor töltöttsége, a hybrid rendszer 
állapota és a Toyota Safety Sense funkciók.

TECHNOLÓGIA, AMELY TÁJÉKOZTATJA ÉS SEGÍTI ÖNT.
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TECHNOLÓGIA

HÁTSÓ KERESZTFORGALMAT FIGYELŐ 
RENDSZER (RCTA) 
Az RCTA segítségével biztonságosan 
tolathat ki a parkolóhelyről, hiszen a 
rendszer érzékeli, ha a holtterében 
autó közlekedik. Az ultrahangos radar 
használatával a rendszer berregéssel 
és a külső tükörben megjelenő villogó 
fényjelzéssel fi gyelmezteti a vezetőt a 
veszélyre.

TECHNOLÓGIA, AMELY TÁJÉKOZTATJA ÉS SEGÍTI ÖNT.

EGYSZERŰ INTELLIGENS PARKOLÁSSEGÍTŐ 
RENDSZER KOCCANÁSVÉDELEMMEL 
Az egyszerű intelligens parkolássegítő auto-
matikusan leparkolja autóját a kiválasztott 
helyre, akár két jármű közé, akár egy másik 
jármű mögé. Az első lökhárító oldalába 
épített szenzorok segítségével érzékeli a 
megfelelő méretű parkolóhelyet. a vezetőnek 
a tolatási sebesség vezérlésén felül nincs 
egyéb dolga a manőver során. Az automata 
fékezési funkció segít a koccanásokat elke-
rülni, vagy a sérülés mértékét mérsékelni, ha 
a gázpedált esetleg rosszul kezeli, vagy későn 
lép a fékpedálra.

PANORÁMA MONITOR 
A panoráma monitor segíti a parkolást és a 
biztonságos manőverezést. Az autó oldalain 
elhelyezett összesen négy kamera animált, 
360°-os, 3D-s képet alkot az autó környe-
zetéről, amit a Toyota Touch 2 multimédia 
képernyőjén jelenít meg. A vezető négyféle 
nézet közül választhat, függően a váltókar 
állásától (D, N vagy R): körkörös panoráma 
nézet, oldal nézet, hátsó vagy széles hátsó 
nézet, így biztosan nem kerüli el semmi a 
vezető fi gyelmét.

Bővelkedik olyan fejlett technológiákban, amelyek segítik a vezetést, és könnyebbé teszik az életét.
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AZZAL A MEGNYUGTATÓ TUDAT- 
TAL VEZETHET, HOGY INTELLI- 
GENS BIZTONSÁGI BERENDE-
ZÉSEK VIGYÁZNAK ÖNRE.
A Prius Plug-in Hybrid felszerelt-
ségének része a Toyota Safety 
Sense csomag: olyan biztonsági 
berendezéseket tartalmaz, amelyek 
együttese segít biztonságosabb 
közlekedési környezetet terem- 
teni – mindenki számára.

Jelzőtáblákat felismerő 
rendszer

Ütközés-előtti biztonsági 
rendszer gyalogos felismeréssel

Sávelhagyásra 
fi gyelmeztető rendszer 

kormányrásegítéssel

Adaptív automata 
távolsági fény

Adaptív sebességtartó automatika, 
teljes sebességtartományban 

működő

TOYOTA 
SAFETY SENSE
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BIZTONSÁG
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NAGY 
SEBESSÉG

NORMÁL 
SEBESSÉG

ALACSONY 
SEBESSÉG

1. Attól függően, hogy hol halad az autó, automatikusan állítja 
a fénycsóva erejét és a fény eloszlását: autópályán nagyobb 
távolságot világít be, lakott területen pedig szélesebben teríti  
a fényt, hogy könnyebben észlelhesse a gyalogosokat.

2. Amikor egy Ön előtt haladó járművet észlel, automatikusan 
aktiválja a takaróelemeket a fényszóróban, hogy leárnyékolja 
azokat a részeket, ahol az a jármű halad. A forgalommentes  
részt ugyanúgy bevilágítja. 

3. Automatikusan a legjobb világításról gondoskodik mind-
addig, amíg tompított fénnyel halad egy másik jármű mögött.

4. Kanyarhoz közeledve a fény irányát úgy állítja, hogy kanya-
rodás közben megvilágítsa az Ön előtti útfelületet.

ADAPTÍV AUTOMATA TÁVOLSÁGI FÉNY 
Ez a rendszer javítja a látási viszonyokat és a biztonságot 
éjszakai vezetésnél: mindig a legmegfelelőbb világításról 
gondoskodik anélkül, hogy ezzel a többi vezetőt zavarná. 

TUDJON MEG TÖBBET A 
TOYOTA SAFETY SENSE 
TECHNOLÓGIÁRÓL!
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TELJES SEBESSÉGTARTO-
MÁNYBAN MŰKÖDŐ ADAPTÍV 
SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
Ezzel a technológiával előre 
beállíthatja az utazósebességet 
és az Ön előtt haladó jármű 
mögött tartandó legkisebb 
távolságot. Amennyiben az  
elöl haladó autó csökkenti a se-  
bességét, a rendszer fenntartja 
az előre beállított távolságot, 
akár a teljes megállásig is 
csökkentve az Ön sebességét, 
ha a forgalmi körülmények ezt 
megkövetelik. Amikor az elöl 
haladó jármű elindul, a rendszer 
fokozatosan gyorsít mindaddig, 
míg fel nem veszi az előre 
beállított utazósebességet.

JELZŐTÁBLÁKAT FELISMERŐ 
RENDSZER 
A rendszer fi gyeli a jelzőtáblákat, 
és jól látható helyen, a vezető 
előtti új, színes TFT kijelzőn 
megjelenít olyan hasznos 
információkat, mint az adott 
sebességhatár, vagy az előzés 
tilalma. A rendszer látható 
és hallható jelzéssel hívja fel 
a fi gyelmét, ha azt érzékeli, 
hogy nem tartja be a tábla által 
előírtakat.

ÜTKÖZÉS-ELŐTTI BIZTONSÁGI 
RENDSZER GYALOGOSÉSZLE-
LÉSSEL 
Az ütközés-előtti biztonsági 
rendszer egy kamera és lézer-
technológia segítségével érzé-
keli az Ön előtti útszakaszon  
a többi járművet. Amikor azt 
érzékeli, hogy baleset követ-
kezhet be, hallható és látható 
módon fi gyelmezteti a vezetőt 
a veszélyre, és felkészíti a 
fékasszisztenst a működésre. 
Amennyiben a vezető nem 
fékez, a fékeket automatikusan 
aktiválja, hogy megelőzze az 
ütközést, vagy csökkentse 
mértékét.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZ-
TETŐ RENDSZER KORMÁNY-
RÁSEGÍTÉSSEL  
Egy kamera használatával a 
rendszer érzékeli a sávokat 
elválasztó útburkolati jeleket, és 
ha a jármű úgy készül elhagyni 
a sávját, hogy az irányjelzőt 
nem működtetik, hallható és 
látható jelzésekkel fi gyelmez-
teti a veszélyre a vezetőt.  
A kormányrásegítés korrekciós 
kormánymozdulatot hajt végre 
a nem szándékos sávelhagyás 
korrigálására.

BIZTONSÁG
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EXECUTIVE

Főbb jellemzők
  —  15” kéttónusú szürke és ezüst könnyűfém 

keréktárcsák
  — Elektromosan állítható, fűtött és behajtható 

külső tükrök
  — Holttérfi gyelő rendszer (BSM)
  — LED mátrix adaptív fényszórók 
  — LED kombinált hátsó lámpatestek és LED 

irányjelzők, LED nappali menetfény
  — Toyota Safety Sense rendszer: Ütközés-előtti 

biztonsági rendszer, adaptív sebességtartó 
automatika, sávelhagyásra fi gyelmeztető 
rendszer, jelzőtábla felismerő rendszer, 
automatikus távolsági fényszóró

  — Hátsó keresztirányú forgalomra 
fi gyelmeztető rendszer

  — Tolatókamera
  — Fekete vagy világosszürke szövetülés   

sötétszürke betétekkel
  — Lakkfekete középkonzol
  — Automata digitális légkondicionáló
  — Ülésfűtés az első ülésekben
  — Szélvédőre kivetített információk (Head Up 

Display)
  — Toyota Touch 2 with Go navigáció és multi-

média, 8” multifunkcionális érintőképernyő, 
integrált tolatókamera, RDS-es rádió, MP3 és 
WMA lejátszás, 6 hangszóró 

  — Ködlámpák elöl

  — Vezeték nélküli mobiltelefon-töltő talapzat
  — Aux és USB bemenet
  — Bluetooth telefon és audiokapcsolat
  — Fáradtság érzékelő
  — Intelligens indítási és nyitási rendszer
  — Szövetszőnyeg
  — Háromküllős bőr kormánykerék
  — Elektromos ablakemelő elöl-hátul
  — Elektromos deréktámasz
  — Elektrokromatikus, automatikusan 

sötétedő belső tükör
  — Esőérzékelő
  — Szürkületérzékelő
  — 230 V-os töltőkábel
  — Mennekes töltőkábel utcai töltőoszlophoz
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FELSZERELTSÉG

RENDELHETŐ CSOMAGOK

VIP csomag
  — JBL prémium audio rendszer, 8 hangszóró
  — Intelligens parkolás érzékelők elöl és hátul, 

koccanás védelemmel
  — Egyszerű Intelligens Parkolási rendszer 

(SIPA)
  — Panoráma monitor 360 fokos panoráma 

nézettel
  — Fekete vagy világosszürke bőr ülésborítás

Solar csomag*
  — Napcellás üvegtető
  — Álló helyzetben és menet közben is tölti a 

nagyfeszültségű akkumulátort
  — Álló helyzetben és menet közben is tölti a 

12V-os akkumulátort
  — EV hatótávolságot növelheti a napcellás 

töltés c.a. 5 km-rel

* A hátsó keresztirányú forgalomra fi gyelmeztető rendszer, a holttérfi gyelő rendszer, a szélvédőre kivetített    
   információ (Head Up Display) nem elérhetők.

VIP csomag

Solar csomag
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FELISMERIK AZ
EGYÉNISÉGÉT.

Végezze el azokat a végső 
ecsetvonásokat a Prius Plug-in 
Hybriden, amelyek az Ön ízlését 
tükrözik a stílus, a kényelem 
és a praktikus jellemzők terén. 
Ismerkedjen meg az eredeti  
Toyota tartozékok teljes kíná-
latával márkakereskedőjénél  
vagy a toyota.hu honlapon.

1. CSOMAGTÉRTÁLCA 
Az ellenálló, rugalmas műanyagból készülő 
tálcát csúszásgátló felülettel és megemelt 
peremmel láttuk el, hogy megvédje a 
csomagtér kárpitját a sártól, kosztól, 
homoktól és folyékony anyagoktól.

2. HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ LEMEZ 
A tartós, fekete kompozit anyagból készülő 
lökhárítóvédő védi a hátsó lökhárítót, 
amikor a csomagtartóba nehéz tárgyakat 
csúsztat be vagy vesz ki belőle.

3. ALUMÍNIUM KÜSZÖBDÍSZLÉC 
Védi az ajtóküszöböt a karcolá-
sok ellen, és egyben karakteres 
stíluseleme az utastérnek is.

3. 

1. 

2. 
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TARTOZÉKOK

4. MyT TOYOTA 
A MyT* az autóból elérhető, a fel-
használó által aktiválandó kapcsolt 
szolgáltatások csomagja, amit arra 
terveztünk, hogy kellemesebbé 
varázsoljuk mindennapjait. A MyT* 
alkalmazáson keresztül rákapcso-
lódhat Toyotájára, amivel a lehető-
ségek új világa nyílik meg Ön előtt. 
A MyT* kapcsolt szolgáltatásaival  
Ön nap mit nap időt, pénzt és 
fáradságot takaríthat meg.

6. KRÓM OLDAL DÍSZCSÍK 
A tökéletesen illeszkedő, króm 
díszléc kiemeli a Prius Plug-in 
lágy körvonalát.

7. TPA HÁTSÓ PARKOLÓ 
RADAR SZETT 
Figyelmeztető hangot ad, ha 
parkol, vagy 20 km/h alatti 
sebesseggel közeledik az autó 
alacsony tárgyakhoz, és egyre 
hangosabb lesz, ahogy az autó 
közeledik az akadályhoz.

5. UNIVERZIÁLIS TABLET TARTÓ 
A fejtámlára akasztható dokkoló 
állomás stabilan tartja a tabletet. 
Állítható álló vagy fekvő nézethez 
és dönthető is a még kényelme-
sebb használathoz.

5. 

6. 

7. 

4. 

* A szolgáltatás bevezetése a 2020-as év folyamán várható Magyarországon. Részletekért, kérjük, forduljon bármely Toyota Márkakereskedéshez.
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VÁLASSZON A PRÉMIUM 
SZÍN ÉS ÜLÉSKÁRPIT 
VÁLASZTÉKBÓL!

791 Korallkék*

218 Fekete gyöngyház

3U5 Érzéki vörös*

* Metál fényezés

1G3 Hamuszürke*

040 Hófehér

070   Gyöngyfehér*

15” kéttónusú szürke és ezüst színű 
könnyűfém keréktárcsák (tízküllős)

Alapfelszereltség az Executive 
felszereltségi szinten
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SZÍNEK ÉS KÁRPITOK

Fekete szövet ülés 
Alapfelszereltség az Executive 

felszereltségi szinten

Világosszürke bőr ülés 
sötétszürke bőr betétekkel 

Opcionálisan rendelhető, 
VIP csomag részeVilágosszürke szövet ülés 

sötétszürke betétekkel 
Alapfelszereltség az Executive 

felszereltségi szinten

Fekete bőr ülés 
Opcionálisan rendelhető, 

VIP csomag része
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MŰSZAKI ADATOK
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 1.8 l Plug-in Hybrid 

e-CVT

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján) 

Kombinált (liter/100 km)         1,3-1,5

Alacsony sebességnél (liter/100 km)    4,3-4,6

Közepes sebességnél (liter/100 km)  3,8-4,2

Magas sebességnél (liter/100 km)  4-4,4

Extra magas sebességnél (liter/100 km)        5,5-6

Javasolt üzemanyag benzin (95-ös vagy magasabb oktánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 43

Széndioxid, CO  (a megfelelő direktíva alapján)

Kombinált (gramm/100 km)         28-35

Alacsony sebességnél (gramm/100 km)    97-104

Közepes sebességnél (gramm/100 km)  87-94

Magas sebességnél (gramm/100 km)  91-101

Extra magas sebességnél (gramm/km)  125-136

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Euro besorolás EURO 6 DG

Szénmonoxid, CO (mg/km) 28,3

Szénhidrogének, THC (mg/km) 5,1

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) 4,7

Nitrogénoxidok, Nox (mg/km) 3,7

Zaj (elhaladási) (a  megfelelő direktíva alapján)

dB (A) 67

A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása 
a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás 
és a CO2-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO2-
kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az értékek a WLTP alapján kerültek meghatározásra, és az összehasonlíthatóság érdekében illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC-re lettek 
visszaszámítva, azok az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. 
Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. 
szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek 
a konfi gurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.
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MŰSZAKI ADATOK

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

Sűrítési arány 13,0:1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 98

Legnagyobb teljesítmény (KW /percenkénti fordulatszám) 72/5200

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti fordulatszám) 142/3600

Hibrid rendszer kombinált teljesítmény (LE) 122

Teljes hibrid rendszer kombinált teljesítmény KW /percenkénti fordulatszám 90

Kiegészítő információk a HSD generátorról Kiegészítő információk az akkumulátorról

Típus Állandó mágneses szinkronmotor Típus Lithium-ion

Legnagyobb teljesítmény (LE) 53 Névleges feszültség (V) 351,5

Legnagyobb teljesítmény (kW) 22,5 Akkumulátormodulok száma 95

Legnagyobb nyomaték (Nm) 163 Kapacitás (3HR) Ah 25

Legnagyobb feszültség (V) 600

EV teljesítmény elektromotorok és akkumulátor (kW) 68

TELJESÍTMÉNY 1.8 l Plug-in Hybrid 
e-CVT

Végsebesség (km/óra) 162

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 11,1

Légellenállási együttható 0,25
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MŰSZAKI ADATOK
FELFÜGGESZTÉS 1.8 l Plug-in Hybrid 

e-CVT

Elöl MacPherson rugóstag

Hátul Kettős kereszlengőkar

FÉKEK 1.8 l Plug-in Hybrid 
e-CVT

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tárcsa

CSOMAGTÉR 1.8 l Plug-in Hybrid 
e-CVT

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, hátsó üléstámlák lehajtva, biztonsági övig (liter) 702

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

Külső méretek

Teljes hossz (mm) 4645

Teljes szélesség (mm) 1760

Teljes magasság (mm) 1470

Nyomtáv (mm) elöl 1530

Nyomtáv (mm) hátul 1545

Túlnyúlás elöl (mm) 975

Túlnyúlás hátul (mm) 970

Tengelytáv (mm) 2700

Fordulókör sugara, gumik (m) 5,1
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MÉRETEK ÉS TÖMEGEK 1.8 l Plug-in Hybrid 
e-CVT

Belső méretek

Teljes hossz (mm) 2110

Teljes szélesség (mm) 1490

Teljes magasság (mm) 1195

Csomagtartó szélesség (mm) 1360

Csomagtartó magasság(mm) 533

Tömegek

Megengedett össztömeg (kg) 1930

Saját tömeg (kg) 1530-1550

GUMIK ÉS KEREKEK Executive

15ˇkéttónusú, szürke és ezüst színű könnyűfém keréktárcsák (tízküllős)  l 

Gumijavító készlet  l 

MŰSZAKI ADATOK

l = Alap  e-CVT = Elektronikus vezérlésű, folyamatosan változó áttételű sebességváltó
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TOYOTA 
KÖRNYEZETVÉDELMI 
KIHÍVÁS 2050 ÉS 
KÖRNYEZETTUDATOS 
ÉLETCIKLUS-TERVEZÉS

A Toyota túl akar lépni a zéró környezeti 
hatáson, és még tisztább világot szeretne 
teremteni. Hogy ez megtörténhessen,
a vállalat hat kihívást tűzött ki maga elé, 
amelyeket 2050-re szeretne teljesíteni. 
A maga nemében mindegyik kihívás igen 
nehéz, de a Toyota arra törekszik, hogy 
általuk pozitív és fenntartható fejlődést
alapozzon meg a társadalommal együtt-
működve.

További információkért látogasson el a Toyota 
Környezetvédelmi Kihívás weboldalra:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota 
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KÖRNYEZET

2050-ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból
származó CO₂-kibocsátást a 2010-es szinthez 
képest. Hogy ezt elérjük, erősítjük az alacsony 
vagy nulla CO₂-kibocsátású autók fejlesztését,
és mindent megteszünk, hogy növeljük az ilyen
autók népszerűségét.

ÚJ AUTÓ - NULLA CO
2

-KIBOCSÁTÁS

1. KIHÍVÁS
Azon dolgozunk, hogy még inkább környezet-
barát autókat alkossunk, ezért járműveinket 
folyamatosan kiértékeljük és fi nomítjuk, hogy 
teljes életciklusuk során a lehető legcsekélyebb 
hatást gyakorolják a környezetre.*

ÉLETCIKLUS - NULLA CO
2

-KIBOCSÁTÁS

2. KIHÍVÁS
A CO₂-kibocsátás csökkentéséhez gyárainkban
előtérbe helyezzük az alternatív erőforrásokat
használó technológiák fejlesztését. Elkötelezettek 
vagyunk abban, hogy hálózatunk még inkább 
energiatakarékos legyen, ezért használjuk a meg-
újuló energiaforrásokat (nap- és szélenergia),
mint az alacsony széndioxid-kibocsátású energiát,
például a hidrogént.

GYÁRTÁS - NULLA CO
2

 KIBOCSÁTÁS

3. KIHÍVÁS

A vízfelhasználás csökkentéséhez gyárainkban 
elkezdtük gyűjteni az esővizet. Ezenkívül víztisz-
tító megoldásokat fejlesztettünk ki, hogy újra 
hasznosíthassuk a már használt vizet, vagy hogy 
biztonságosan visszaforgathassuk a helyi ellátó 
hálózatba.

A VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA  

ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

4. KIHÍVÁS

Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás 
kihívásain, aminek eredményeképpen 
minden egyes Toyota Prius Plug-in Hybrid 
95 százalékban újrahasznosítható és újra- 
használható. Ezen felül új és innovatív 
módszereket ajánlunk az életciklusuk 
végére ért járművek leadására.

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON ALAPULÓ 

TÁRSADALOM ÉS RENDSZEREK 

FELÁLLÍTÁSA

5. KIHÍVÁS

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk
erdő-újratelepítéseket és faültetéseket, támo-
gatunk zöld városi kezdeményezésekethelyileg 
és az egész világon is. Célunk egy olyan társa-
dalom megteremtése, ahol az emberek a 
természettel teljes harmóniában tud élni.

A TERMÉSZETTEL HARMONIÁBAN ÉLŐ 

JÖVŐBENI TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA

6. KIHÍVÁS

* A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó módszertanát megvizsgálta 
és jóváhagyta a TUV Rheinland, és tanusítványa szerint megfelel az ISO 14040/14044 szabványnak.
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PRIUS PLUG-IN HYBRID.
A HYBRID, AMELY MESSZEBBRE JUT EL 
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www.toyota.hu

Olvassa be ezt a QR kódot 
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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. © 2013. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra 
a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt.  2019. szeptember
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