Prius+

* Gwarancja jest ważna tylko w przypadku wykonywania regularnych testów
akumulatora w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty. Szczegóły u Sprzedawcy.

Toyota Prius+. Ekologiczne auto dla 7 osób

Design
Wnętrze Toyoty Prius+ oferuje
zaskakująco wiele przestrzeni.
Na zewnątrz przyciąga
spojrzenia aerodynamiczną
sylwetką.

Inteligentne wnętrze
7 w pełni regulowanych miejsc
dla pasażerów, ogromna
przestrzeń bagażowa i wiele
schowków. Prius+ zaskoczy Cię
swoją funkcjonalnością.

Historia
Od 1997 roku Toyota
sprzedała na całym świecie
ponad 12 milionów aut
hybrydowych. Prius+
jest kolejnym pojazdem
wzbogacającym tę linię.

Dynamiczna jazda
Prius+ dopasuje się do Twojego
stylu jazdy. Nowoczesna
technologia czuwa nad tym,
abyś zawsze mógł poruszać się
płynnie i dynamicznie.

Przyjazny miastu
Technologia hybrydowa
optymalizuje zużycie paliwa
i zapewnia niewielkie emisje
CO2, zwłaszcza w warunkach
miejskiej jazdy.

Technologia hybrydowa
Technologia hybrydowa
łączy w sobie silnik spalinowy
i elektryczny, oferując kierowcy
dynamiczną i niesamowicie
ekonomiczną jazdę.
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Przestrzeń, aerodynamika
i design w idealnych proporcjach
Prius+ został zaprojektowany z myślą o połączeniu trzech aspektów:
aerodynamiki, przestrzeni wewnątrz auta i wspaniałego wyglądu na
zewnątrz. Prius+ czerpie inspirację z charakterystycznej sylwetki
Priusa, wzbogacając ją o dodatkową przestrzeń. Schodząca linia
dachu zakończona efektownym spojlerem przyciąga spojrzenia.
Wygląd samego auta cieszy równie jak jego osiągi i ekonomiczność.
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Pierwsze 7-miejscowe
auto hybrydowe
W Priusie+ każde z 7 miejsc oferuje komfort i przestrzeń dla
pasażerów. Podróżując w komplecie, masz do dyspozycji 200 litrów
przestrzeni bagażowej. Po złożeniu 3. rzędu siedzeń ta wartość
wzrasta do 505 litrów, a gdy złożysz dodatkowo 2. rząd foteli Prius+
oferuje niesamowite 1750 litrów przestrzeni bagażowej.
Wykorzystując niezależnie składane fotele w 2. rzędzie siedzeń
i dzieloną w proporcjach 50:50 kanapę w 3. rzędzie, możesz stworzyć
dowolną kombinację, dzięki której pasażerowie nie będą musieli
walczyć o miejsce nawet z dużą ilością bagażu o niestandardowych
rozmiarach. Co ważne, każdy kolejny rząd siedzeń jest usytuowany
nieco wyżej od poprzedniego.
Dodatkowo możesz skorzystać z wielu schowków, takich jak głęboki
na 345 mm schowek pod podłogą, który z łatwością pomieści zapasy
na tygodniowy wyjazd.
1. Wszystkie fotele
rozłożone – 200 l
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2. Fotel w 3. rzędzie
opuszczony

3. Rozwiązanie dla
długich przedmiotów

4. Całkowita
przestrzeń 1750 l
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Innowacyjne rozwiązania
dla całej rodziny
Prius+ oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, które powstały z myślą o Tobie
i Twojej rodzinie. Gdy podróżujesz z dziećmi, priorytetem jest zapewnienie im
komfortowej i bezpiecznej jazdy. Przełączanie pomiędzy kategoriami, takimi
jak spalanie czy prędkość, odbywa się za pośrednictwem przycisków wygodnie
umieszczonych na kierownicy.
Dodatkowo zawieszenie Priusa+ oferuje bardzo dobrą amortyzację, dzięki
czemu dopasowuje się do rodzaju nawierzchni, sprawiając, że jazda zawsze jest
wystarczająco wygodna nawet dla najmłodszych.
Prezentowane systemy są dostępne w zależności od wersji.

1. Pełna łączność
System multimedialny Toyota
Touch 2 with Go oferuje m.in.:
6,1" ekran dotykowy, satelitarne
mapy Europy, komunikaty
drogowe TMC, darmowy dostęp
do usługi TomTom Real Time
Traffic przez 3 lata i wiele
przydatnych aplikacji.

1.

2.

2. Łatwość parkowania
Podwożąc dzieci do szkoły lub
zatrzymując się na parkingu przed
sklepem, z pewnością docenisz pomoc
inteligentnego systemu parkowania
(IPA), który wykona za ciebie ruchy
kierownicą, abyś mógł bezpiecznie
zaparkować auto.

2.

3. JBL GreenEdge
„Zielona” technologia i wspaniała
rozrywka w jednym. Dzięki doskonałemu
systemowi audio JBL GreenEdge
z 8 głośników popłynie krystalicznie
czysty dźwięk, a nagłośnienie w Twoim
aucie zużyje o połowę mniej energii
w porównaniu ze standardowymi
systemami.

3.
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Bądź ekologiczny w mieście
dzięki technologii hybrydowej
Technologia hybrydowa łączy w sobie moc silnika spalinowego
o pojemności 1,8 litra i elektrycznego, sprawiając, że auto jest bardzo
ekonomiczne i dynamiczne. Silnik spalinowy jest wyłączany za każdym
razem, gdy zatrzymasz się, na przykład na czerwonym świetle.
Prius+ dzięki technologii hybrydowej sam wybiera najodpowiedniejszy
tryb jazdy, ale Ty także możesz zdecydować, jak chcesz się poruszać:
Tryb EV – idealny w gęstym ruchu miejskim. W tym trybie Twoje auto
wykorzystuje jedynie silnik elektryczny i oferuje zerowe zużycie paliwa
i zerowe emisje CO2.
Tryb POWER – pozwala na bardziej żywiołową jazdę poprzez
zwiększenie reakcji pedału przyspieszenia.
Tryb ECO – świetne rozwiązanie na co dzień. Nieznacznie opóźnia
działanie pedału przyspieszenia, oferując w zamian niższe spalanie.
W trybie ECO klimatyzacja działa z ograniczoną wydajnością, co
przynosi dodatkowe oszczędności.
Dzięki technologii hybrydowej oszczędzasz pieniądze i dbasz
o środowisko naturalne. Prius+ to same plusy!

Przyspieszenie

11,3

s (0–100 km/h)

Łączna moc układu HSD

136
KM

Śr. zużycie paliwa*

5,8

l/100 km

Śr. emisja CO2*

130
g/km

* Wartość minimalna.
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Podróżuj bezpiecznie chroniony przez inteligentną technologię
Toyota Prius+ oferuje funkcje aktywnego systemu bezpieczeństwa
Toyota Safety Sense, które chronią kierowcę, pasażerów i innych
uczestników ruchu.

Układ wczesnego reagowania
w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych (PD)
System wykrywa niebezpieczeństwo
zderzenia, wysyła dźwiękowe i wizualne
ostrzeżenia, a w razie braku reakcji
kierowcy zmniejsza prędkość jazdy
lub rozpoczyna awaryjne hamowanie.
Podczas jazdy poniżej 30 km/h dodatkowo
wykrywa także ruch pieszych znajdujących
się na jezdni.

Automatyczne światła
drogowe (AHB)
Kamera systemu wykrywa pojazdy
nadjeżdżające z naprzeciwka
oraz światła tylne aut poruszających
się z przodu, a następnie
automatycznie przełącza światła
drogowe na światła mijania.
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Układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA)

Układ rozpoznawania znaków
drogowych (RSA)

System określa położenie linii na
jezdni i w przypadku przekroczenia ich
bez użycia kierunkowskazu emituje
ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne
na ekranie TFT.

System wysyła sygnały dźwiękowe
i wyświetla na ekranie TFT informacje
o mijanych ograniczeniach prędkości
i wybranych znakach drogowych, a także
ostrzega o warunkach pogodowych.

Aktywny tempomat (ACC)
System utrzymuje ustalony dystans
do samochodu jadącego z przodu.
Jeśli dystans się zmniejszy, tempomat
zredukuje prędkość lub zahamuje
i włączy światła hamowania, a gdy
ponownie się zwiększy – samochód
stopniowo przyspieszy, osiągając
ustaloną przez Ciebie prędkość.
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Główne cechy Priusa+
System multimedialny
Toyota Touch® 2 z kolorowym
ekranem dotykowym (6,1")
z obsługą w języku polskim ułatwi
każdą podróż.

16

Standard w wersjach:
– Active
– Comfort
– Executive

Dach panoramiczny wykonany
z żywicy pozwala cieszyć
się dużą ilością naturalnego
światła w kabinie auta i posiada
automatycznie zamykaną roletę.

Standard w wersji:
– Executive
Opcja w wersji:
– Comfort z Pakietem Skyview

Automatyczna klimatyzacja
zapewnia maksymalny
komfort podróżowania dla
wszystkich pasażerów.

Standard w wersjach:
– Active
– Comfort
– Executive

Kierownica wielofunkcyjna
Skórzana kierownica
z przyciskami do obsługi
telefonu i wyświetlacza
wielofunkcyjnego.

Standard w wersjach:
– Comfort
– Executive

System „Inteligentny kluczyk”
pozwala na otworzenie auta
bez potrzeby wyjmowania
kluczyka z kieszeni lub torebki.
Aby uruchomić auto, wystarczy
wcisnąć przycisk „Power”.

Standard w wersjach:
– Active (tylko drzwi kierowcy)
– Comfort
– Executive

Przyciemniana szyba tylna
i tylne boczne chronią przed
zbyt dużą ilością światła
wewnątrz auta i pozwalają na
prywatność podczas podróży.

Standard w wersjach:
– Comfort
– Executive

Światła do jazdy dziennej
typu LED zapewniają
bezpieczeństwo podczas jazdy
i wspaniały wygląd na drodze.

Standard w wersjach:
– Active
– Comfort
– Executive

Światła mijania i drogowe
typu LED posiadają
system autopoziomowania
zapewniający zawsze
doskonałą widoczność.

Standard w wersjach:
– Active
– Comfort
– Executive
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Active
Wyposażenie standardowe
– 16" felgi aluminiowe z oponami 205/60 R16
– ABS + EBD + BA
– VSC+ (system stabilizacji pojazdu)
– E-TRC (elektroniczna kontrola trakcji)
– HAC (system wspomagający pokonywanie podjazdów)
– 7 poduszek powietrznych
– Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
(PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)
– Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (LDA)
– Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
– Automatyczne światła drogowe (AHB)
– Aktywny tempomat (ACC)
– Kamera cofania
– Składany 3. rząd siedzeń (7 miejsc)
– Składane i podgrzewane lusterka z kierunkowskazami
– Światła do jazdy dziennej typu LED
– Światła mijania i drogowe typu LED
– Przednie światła przeciwmgielne
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– System „Inteligentny kluczyk” dla drzwi kierowcy
– Klimatyzacja automatyczna
– System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem
dotykowym 6,1" (6 głośników)
– Centralny kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 4,2"
– Gniazda USB i Aux-In
– Kierownica z przyciskami do obsługi telefonu i wyświetlacza
wielofunkcyjnego
– Podświetlenie przestrzeni na nogi kierowcy i pasażera
– Roleta przestrzeni bagażowej
– Kieszenie w oparciach foteli kierowcy i pasażera
– Siedzenia materiałowe
– Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego oraz
manualna wysokości fotela kierowcy
– Zestaw naprawczy
Wyposażenie opcjonalne
– Nawigacja Toyota Touch 2 with Go
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Comfort
Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji Active)
– 17" felgi aluminiowe z oponami 215/50 R17
– System „Inteligentny kluczyk” także dla drzwi
pasażera i klapy bagażnika
– Czujnik deszczu
– Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
– Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne
– Rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach
– Skórzana kierownica z przyciskami do obsługi
telefonu i wyświetlacza wielofunkcyjnego
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– Przyciemniana szyba tylna i tylne boczne
– Podgrzewane siedzenia materiałowe
ze skórzanymi boczkami
– Touch Tracer – wyświetlacz pomocniczy
przycisków na kierownicy
Wyposażenie opcjonalne
– Nawigacja Toyota Touch 2 with Go
– Pakiet Skyview: dach panoramiczny wykonany
z żywicy z funkcją automatycznego zamykania rolety
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Executive
Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji Comfort)
– Elektryczna regulacja fotela kierowcy (8 ustawień)
i manualna regulacja fotela pasażera (4 ustawienia)
– Nawigacja Toyota Touch 2 with Go
– System audio JBL z 2 dodatkowymi głośnikami
– Inteligentny system parkowania (IPA)
– Dach panoramiczny wykonany z żywicy z funkcją
automatycznego zamykania rolety
– Skórzane siedzenia
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Wyposażenie dodatkowe
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
sprawi, że Twój Prius+ będzie miał jeszcze
więcej atutów. Bez względu na to, czy
wzbogacisz styl, zwiększysz praktyczność
lub zadbasz o innowacyjność, wszystkie
elementy będą idealnie pasować
do Twojego samochodu.

Create Your Car
24
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Określ swoje potrzeby
1. Listwy ochronne
Listwy ochraniają auto, a dodatkowo
podkreślają unikalny design Priusa+.

3. Bagażnik dachowy
Lekki i wytrzymały. Pozwala przewieźć
dodatkowy bagaż lub sprzęt sportowy.

2. Chromowane wykończenie grilla
Chromowana listwa podkreśla wspaniały
wygląd przedniego grilla Priusa+.

4. Dywaniki welurowe
Wytrzymałe dywaniki chronią wnętrze
podczas codziennej eksploatacji.
Dostępne w kolorze antracytowym
i w wersji standardowej lub luksusowej.

1.

3.

2.

4.
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5. Osłona na tylny zderzak
Doskonała ochrona zderzaka ze stylowym
wykończeniem w kolorze matowej czerni.

7. Obudowa kluczyka
Kompaktowe wymiary i logo „Hybrid”
na srebrnym tle.

6. Skórzana tapicerka
Oryginalna tapicerka skórzana to stylowe
wykończenie wnętrza oraz wysoka jakość
materiału.

8. Pionowa siatka na bagaż
Pionowa siatka optymalizuje przestrzeń
bagażową.

5.

7.

6.

8.
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Kolory

040 Super White

070 Pearl White

1F7 Silver Diamond metalik

1G3 Royal Grey metalik

218 Attitude Black metalik

4W4 Sienna Bronze metalik

4X1 Steel Blonde

3Q3 Dark Red metalik

Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.
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040 Super White

070 Pearl White

1F7 Silver Diamond metalik

1G3 Royal Grey metalik

218 Attitude Black metalik

4W4 Sienna Bronze metalik

4X1 Steel Blonde

3Q3 Dark Red metalik
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Felgi i tapicerki

16" felgi aluminiowe
Standard w wersji Active
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17" felgi aluminiowe
Standard w wersjach
Comfort i Executive

Tapicerka materiałowa jasna
Standard w wersji Active

Tapicerka materiałowa ciemna ze skórzanymi boczkami
Standard w wersji Comfort

Tapicerka materiałowa ciemna
Standard w wersji Active

Tapicerka skórzana jasna
Standard w wersji Executive

Tapicerka materiałowa jasna ze skórzanymi boczkami
Standard w wersji Comfort

Tapicerka skórzana ciemna
Standard w wersji Executive
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Dane techniczne
DANE EKOLOGICZNE

1.8 Hybrid (136 KM) E-CVT hybryda

Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)
Średnio [litry/100 km]

5,8–6,0

Zalecane paliwo

bezołowiowa 95 lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

45

Dwutlenek węgla, CO2
Średnio [g/km]

130–137

Norma Euro

EURO 6AD

Hałas podczas jazdy
dB(A)

68

SKRZYNIA BIEGÓW

1.8 Hybrid (136 KM) E-CVT hybryda

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna bezstopniowa przekładnia E-CVT

Rodzaj napędu

przedni

ZAWIESZENIE
Przód

kolumny MacPhersona

Tył

belka skrętna
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SILNIK

1.8 Hybrid (136 KM) E-CVT hybryda

Kod silnika

2ZR-FXE

Liczba i układ cylindrów

4, rzędowy

Mechanizm zaworów

16V DOHC VVT-i

System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk paliwa

Pojemność skokowa [cm3]

1798

Średnica x skok cylindra [mm x mm]

80,5 x 88,3

Stopień sprężania

13,0 : 1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

99 (73)/5200

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

142/4000

Silnik elektryczny
Typ

silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (5JM)

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

80 (60)/13 500

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

207

Maksymalne napięcie [V]

650

Akumulator
Typ

litowo-jonowy

Napięcie nominalne [V]

201,6

Pojemność (3HR) [Ah]

5

Układ HSD
Łączna moc układu HSD [KM (kW)]

136 (100)

OSIĄGI
Prędkość maksymalna [km/h]

165

0–100 km/h [s]

11,3

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,28
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Dane techniczne
HAMULCE

1.8 Hybrid (136 KM) E-CVT hybryda

Przód

tarczowe wentylowane

Tył

tarczowe

MASY I WYMIARY
Wymiary zewnętrzne
Długość całkowita [mm]

4645

Szerokość całkowita [mm]

1775

Wysokość całkowita [mm]

1575/1600 (z dachem panoramicznym)

Rozstaw kół z przodu [mm]

1540

Rozstaw kół z tyłu [mm]

1545

Zwis przedni [mm]

945

Zwis tylny [mm]

920

Rozstaw osi [mm]

2780

Promień skrętu kół (16"/17") [m]

5,5/5,8

Masa pojazdu
Dopuszczalna masa całkowita [kg]

2115

Masa własna min.–maks. [kg]

1500–1570

Przestrzeń bagażowa
Pojemność bagażnika (3. rząd siedzeń rozłożony/złożony) [litry]
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200/505

KOŁA

Active

Comfort

Executive

16" felgi aluminiowe (opony 205/60 R16)



–

–

17" felgi aluminiowe (opony 215/50 R17)

–





Zestaw naprawczy







– = Niedostępne

1575 mm

 = Standard

1540 mm
1775 mm

920 mm

2780 mm
4645 mm

945 mm

1545 mm
1775 mm
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Wyposażenie
Active

Comfort

Executive

7 poduszek powietrznych







ABS + EBD + BA







VSC+ (system stabilizacji pojazdu)







E-TRC (elektroniczna kontrola trakcji)







HAC (system wspomagający pokonywanie podjazdów)







Przednie światła przeciwmgielne







Światła do jazdy dziennej typu LED







Światła mijania i drogowe typu LED







Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)







Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)







Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)







Automatyczne światła drogowe (AHB)







Aktywny tempomat (ACC)







Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne

–





Czujnik deszczu

–





Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)

–





Zestaw naprawczy







BEZPIECZEŃSTWO

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Felgi aluminiowe 16" (opony 205/60 R16)



–

–

Felgi aluminiowe 17" (opony 215/50 R17)

–





Przyciemniana szyba tylna i tylne boczne

–





Dach panoramiczny wykonany z żywicy z funkcją automatycznego zamykania rolety

–

PAKIET SKYVIEW



Składane i podgrzewane lusterka z kierunkowskazami







Klimatyzacja automatyczna







Składany 3. rząd siedzeń (7 miejsc)







System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie bez użycia kluczyka drzwi kierowcy/pasażera/klapy bagażnika)

/–/–

//

//

Kierownica z przyciskami do obsługi telefonu i wyświetlacza wielofunkcyjnego



–

–

Skórzana kierownica z przyciskami do obsługi telefonu i wyświetlacza wielofunkcyjnego

–





Touch Tracer – wyświetlacz pomocniczy przycisków na kierownicy

–





KOMFORT
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Active

Comfort

Executive

Inteligentny system parkowania (IPA)

–

–



Centralny kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 4,2"







Kamera cofania







Podświetlenie przestrzeni na nogi kierowcy i pasażera







Siedzenia materiałowe



–

–

Siedzenia materiałowe ze skórzanymi boczkami

–



–

Siedzenia skórzane

–

–



Podgrzewane siedzenia

–





Kieszenie w oparciach foteli kierowcy i pasażera







Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego oraz manualna wysokości fotela kierowcy







Elektryczna regulacja fotela kierowcy (8 ustawień) i manualna regulacja fotela pasażera (4 ustawienia)

–

–



Rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach

–





Roleta przestrzeni bagażowej







System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników) z ekranem dotykowym 6,1''







Nawigacja Toyota Touch 2 with Go







System audio JBL z 2 dodatkowymi głośnikami

–

–



Gniazda USB i Aux-In







Pakiet Skyview: dach panoramiczny wykonany z żywicy z funkcją automatycznego zamykania rolety

–



–

Lakier metalik



















AUDIO

PAKIETY WYPOSAŻENIOWE I OPCJE

Lakier biały perłowy
Dodatkowa rozszerzona gwarancja do 10 lat na akumulator hybrydowy

1

1

Gwarancja tylko w przypadku wykonywania regularnych testów akumulatora w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty. Szczegóły u Sprzedawcy.

 = Standard

 = Opcja

– = Niedostępne
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Słowniczek
Dowiedz się więcej na temat technologii zastosowanych w Toyocie Prius+.
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1.8 Hybrid (136 KM)
Rewolucyjna technologia hybrydowa Toyoty jest
najbardziej zaawansowanym, pełnym systemem
hybrydowym na świecie. Łączy w sobie silnik benzynowy
VVT-i o pojemności 1,8 litra z dwoma silnikami
elektrycznymi, zapewniając niskie zapotrzebowanie
na paliwo, znikome emisje CO2 oraz cichą jazdę.

Elektroniczna kontrola trakcji (E-TRC)
Jeżeli na skutek zbyt gwałtownego przyspieszenia koła
zaczną buksować, system kontroli trakcji automatycznie
zmniejszy moc silnika oraz dostosuje siłę hamowania,
aby przywrócić przyczepność.

Czujnik deszczu
Gdy na przedniej szybie pojawią się krople wody,
automatyczny czujnik deszczu natychmiast uruchamia
wycieraczki, ustawiając ich tryb pracy na odpowiednią
szybkość.

Inteligentny system parkowania (IPA)
Z pomocą kamery cofania i wspomagania kierownicy
system IPA określa, jakie ruchy są potrzebne do
zaparkowania samochodu na wskazanym przez
kierowcę miejscu.

e-CVT
Innowacyjna elektronicznie sterowana przekładnia
automatyczna e-CVT kontroluje przepływ mocy z silnika
spalinowego do silników elektrycznych, pozwalając
płynnie przyspieszać. Optymalne połączenie źródeł
napędu gwarantuje minimalizację zużycia paliwa
w każdych warunkach.

ISOFIX (mocowania do fotelików dla dzieci)
Fotele są wyposażone w specjalne zaczepy oraz górny
pas zapobiegający pochyleniu fotelika do przodu,
co umożliwia bezpieczne zamocowanie fotelików
dziecięcych ISOFIX (dostępnych u Dilerów Toyoty).

System stabilizacji pojazdu (VSC+)
System automatycznie redukuje możliwość poślizgu
podczas nagłego hamowania, omijania przeszkody lub
pokonywania ostrego zakrętu. W tym celu koryguje
siłę wspomagania kierownicy, zwiększając szybkość
manewru i kontrolę nad pojazdem, co przeciwdziała
podsterowności lub nadsterowności.

Wstępne napinacze i ograniczniki siły naprężenia
Wstępne napinacze i ograniczniki siły naprężenia są
zintegrowane z pasami przednich foteli. Pomagają
uniknąć obrażeń klatki piersiowej.

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System umożliwia bezpieczne i pewne ruszanie pod
górę na stromej i śliskiej nawierzchni, a także wykrywa
ewentualne ześlizgiwanie się pojazdu w dół. HAC steruje
prędkością obrotową kół, które straciły przyczepność.
System jest włączany przez silne naciśnięcie pedału
hamulca przed uruchomieniem pojazdu.

Zawieszenie przednie i tylne
Połączenie kolumn MacPhersona z przodu oraz tylnego
zawieszenia z belką skrętną powoduje, że auto jest
nadzwyczaj stabilne i łatwo nim kierować. Dzięki temu
kierowca zachowuje pewność i panowanie nad autem
w każdych warunkach jazdy.

Wskaźnik systemu hybrydowego
Wskaźnik systemu hybrydowego składa się ze wskaźnika
przepływu energii i wskaźnika jazdy ekologicznej
ECO Drive. Dzięki niemu możesz doskonalić technikę
jazdy ekologicznej i optymalizować zużycie paliwa.
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WYZWANIA TOYOTY W KWESTII OCHRONY ŚRODOWISKA 2050

Toyota wyznaczyła sobie 6 wyzwań związanych z ochroną środowiska, które zamierza zrealizować do 2050 r.
Naszym głównym celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju we współpracy ze społeczeństwem.

Wyzwanie 1

Wyzwanie 2

Nowy pojazd – zerowa

Cykl życia – zerowa

emisja CO2.

emisja CO2.

Wyzwanie 3
Fabryka – zerowa
emisja CO2.

Wyzwanie 4

Wyzwanie 5

Wyzwanie 6

Minimalizacja i optymalizacja

Promocja idei recyklingu

Społeczeństwo przyszłości

w społeczeństwie i wdrażanie

żyjące w zgodzie z naturą.

zużycia wody.

systemów produkcji opartych
na recyklingu.

CYKL ŻYCIA SAMOCHODU – PODEJŚCIE TOYOTY DO KWESTII OCHRONY ŚRODOWISKA

Design i produkcja

Analizujemy każdy element
konstrukcyjny naszych samochodów,
aby mieć pewność, że w okresie
całego cyklu życia ich wpływ na
środowisko jest możliwie
najmniejszy.

Logistyka

Toyota zawsze stara się
korzystać z najbardziej
wydajnych i przyjaznych dla
środowiska rozwiązań
dostawczych i logistycznych.

Sprzedaż samochodów
Stale dokładamy starań, aby
zasady wydajności ekologicznej
wprowadzać również w sieci
sprzedaży Toyoty.

Metodologia Toyoty dotycząca analizy pełnego
cyklu życia (LCA), wykorzystywana w naszych
autach osobowych, została przeanalizowana
i zaakceptowana przez TÜV Rheinland, jako
zgodna z normą ISO14040/14044.

Jazda i serwis

Redukuj, ponownie

Ekonomiczna jazda samochodem wykorzystuj i przetwarzaj
i wykorzystanie oryginalnych części 95% Twojego Priusa+ może zostać
Toyoty pozwolą zaoszczędzić
wykorzystane ponownie i nadaje się
pieniądze i zminimalizować
do odzysku. Ponadto nasza polityka
szkodliwy wpływ na środowisko.
ekologiczna przewiduje innowacyjne
sposoby zwrotu starego auta, kiedy
przyjdzie na to pora.

Toyota PRIUS+ została
wyprodukowana w Japonii
według najwyższych
standardów jakości.

Aby uzyskać więcej informacji nt. działań podejmowanych przez Toyotę w kwestii ochrony środowiska, odwiedź: www.toyota.pl/world-of-toyota/ lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.
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CAŁKOWITY SPOKÓJ UMYSŁU Z TOYOTĄ

Autoryzowany Serwis Toyoty

Niskie koszty utrzymania
Toyoty

Twoja Toyota musi przejść przegląd serwisowy
co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km

Oryginalne części Toyoty

Lepsze zabezpieczenia

W Twoim aucie zastosowano wyłącznie

Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty

Wszystkie auta Toyoty zostały

oryginalne i zatwierdzone części, dzięki temu

wytrzymuje morderczy 5-minutowy test

(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi).

zaprojektowane tak, aby

możesz mieć pewność najwyższej jakości

firm ubezpieczeniowych.

W międzyczasie zalecamy wymianę oleju wraz

zminimalizować koszty ich utrzymania.

Toyoty.

z dodatkowymi przeglądami co roku lub co 15 000 km.

Oryginalne wyposażenie
dodatkowe Toyoty

Kompleksowa gwarancja

Toyota Eurocare

BIS Gwarancja Serwisowa

Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem

Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim

Pragniesz cieszyć się jazdą swoim Priusem

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty

w produkcji lub montażu1 w każdym nowym

autem. Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni

przez długie lata? Przedłuż ochronę

skonstruowano i wykonano z tą samą

samochodzie Toyoty objęte są gwarancją

program pomocy drogowej Toyota Eurocare,

serwisową swojego auta u Dilera

dbałością o każdy detal, co cały pojazd.

obowiązującą przez okres do 3 lat

który działa w 44 krajach Europy.

o kolejny rok lub o 2 lata³.

Wszystkie elementy wyposażenia

lub 100 000 km². Wybrane elementy układu

dodatkowego Toyoty zakupione wraz

hybrydowego są objęte gwarancją na 5 lat

z samochodem objęte są 3-letnią gwarancją.

lub 100 000 km (co pierwsze nastąpi).

Szerokiej drogi!

1 Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty. 2 W ramach gwarancji oferujemy także zwrot kosztów holowania pojazdu do Autoryzowanego Serwisu Toyoty.
Ponadto lakier, w każdym kolorze, jest objęty 3-letnią gwarancją trwałości, niezależnie od przebiegu. PRIUS+ ma także 12-letnią gwarancję na perforację nadwozia.
3 Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź: www.toyota.pl/service-and-accessories.
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Leasing SMARTPLAN

Chcemy, aby każdy nasz Klient mógł cieszyć się ze swojej Toyoty,
nabywając ją na takich warunkach, jakie są dla niego najdogodniejsze.
Tak też jest w przypadku nowego Priusa+.
W związku z tym wspólnie z Toyota Leasing przygotowaliśmy nowy
produkt finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą, dzięki któremu firma może
w pełni korzystać z możliwości nowego Priusa+... nie kupując go.
Jak to możliwe?
Leasing SMARTPLAN to innowacyjny, wygodny program najmu
długoterminowego na określony czas i założony przebieg niewymagający
od najemcy wykupu pojazdu po upływie tego okresu. Po wygaśnięciu
umowy Klient może zwrócić Priusa+ lub odkupić go po wartości rynkowej.
Jedynym kosztem, jaki ponosi Klient użytkujący pojazd, jest z góry
ustalona miesięczna rata. Rata Leasingu SMARTPLAN może zostać
powiększona o dodatkowe opcje zwiększające komfort użytkowania
twojej firmowej Toyoty. Oprócz raty finansowej w racie może się znaleźć
zryczałtowana opłata za serwis oraz ubezpieczenie. To Ty decydujesz.

Finansowe korzyści dla Klienta:
1. Pojazdy nie obciążają bilansu firmy.
2. Stały miesięczny koszt przez cały okres umowy.
3. Łatwość budżetowania.
4. Korzystne warunki obsługi samochodów.
5. Możliwość zaliczania opłat w koszty uzyskania przychodu.
6. Pełne ryzyko finansowe po stronie usługodawcy.
7. Finansowany rzeczywisty spadek wartości pojazdu.
8. Brak obowiązku wykupu pojazdu.
9. Brak konieczności inwestowania własnego kapitału.
10. Brak ryzyka wzrostu kosztów obsługi pojazdu.

Programy finansowe dla Twojej firmy:

•

Leasing
SMARTPLAN

•

Kredyt
SMARTPLAN
(RRSO 8,41%)

Program Partnerski Toyota More
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści!
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości

WIĘCEJ punktów

WIĘCEJ nagród

Toyota More wykracza poza ramy zwykłego programu
punktowego. To świat idealnie dostosowany do Twoich
potrzeb – pełen wygodnych rozwiązań, oryginalnych akcji
specjalnych oraz korzyści niedostępnych nigdzie indziej.

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą łatwością
i niejako „przy okazji”:

W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu swoich
punktów. Korzystny rabat na nowy samochód lub usługi
serwisowe to tylko część z wielu innych możliwości.
Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej:
www.toyotamore.pl.

Zapisz się jeszcze dziś! Jeżeli Toyota jest dla Ciebie
czymś więcej niż tylko kolejnym samochodem,
koniecznie przystąp do partnerskiego programu
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy dzień
zwłoki to stracona szansa na punkty i nagrody.

•podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty,
•przy każdej transakcji kartą Toyota Bank,
•u partnerów programu.

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank,
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając auto
w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty na rabat
na nowy samochód.

– zadzwoń na infolinię
0801 20 20 20 lub +48 22 574 04 35
– lub zarejestruj się na stronie
www.toyotamore.pl

Stan na 4 marca 2016 r.

•rabat przy zakupie nowej Toyoty,
•zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria),
•odnowienie karty kredytowej Toyota Bank.

Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!

Dla Toyoty jakość to sposób na życie.
Nawet najlepsze rzeczy można poprawić.

Aby dowiedzieć się więcej o Toyocie Prius+,
skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą
lub odwiedź naszą stronę www.toyota.pl

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne
czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych
samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili
publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub
parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji
pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
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