
1 150 000 Kč

 

5. GENERACE POHONU

Nejnovější hybridní technologie 
od Toyoty

25 mil.

Více než 25 milionů prodaných 
hybridů

PŘEDPRODEJNÍ CENÍK 2023

NOVÁ TOYOTA
PRIUS PLUG-IN 
HYBRID

JIŽ ZA
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COMFORT
Vybrané prvky standardní výbavy

PRESTIGE 
Vybrané prvky standardní výbavy 
(navíc ke stupni výbavy Comfort)

EXECUTIVE
Vybrané prvky standardní výbavy 
(navíc ke stupni výbavy Prestige)

ZJISTĚTE, CO OBSAHUJÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ VÝBAVY 
NOVÉ TOYOTY PRIUS PLUG-IN HYBRID

CENA OD:

1 150 000 Kč

CENA OD:

1 199 000 Kč

CENA OD:

1 355 000 Kč

– Toyota Safety Sense 3
– Multimediální systém Toyota Smart 

Connect+ 12,3"
– 17" kola z lehkých slitin, 

pneumatiky 195/60 R17
– Látkové čalounění

– Přední projektorové Bi‑LED světlomety
– Vyhřívaná přední sedadla
– Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
– Zadní parkovací kamera s ostřikovačem
– Smart Entry & Start – bezklíčové 

odemykání a startování

– Elektrické víko zavazdelníku
– 19" kola z lehkých slitin, 

pneumatiky 195/50 R19
– LED osvětlený pruh mezi zadními světly
– Adaptivní funkce světlometů
– Vyhřívaný volant

– Digitální zpětné zrcátko
– Exteriérové dekory v klavírní černé barvě
– LED směrová světla integrovaná 

ve světlech pro denní svícení

Dostupné pakety: 
Skyview

– Panoramatický monitor s kamerou 360°
– Pokročilý parkovací asistent 

Toyota Teammate
– Střecha s fotovoltaickými panely s možností 

dobíjení baterie slunečními paprsky

– Paměť sedadla řidiče
– Ventilovaná přední sedadla
– Černé čalounění z veganské kůže
– Vyhřívání zadních bočních sedadel
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Inovativní technologie

Standardní výbava vozu: 
Dotykový multimediální systém Toyota Smart 
Connect+ (12,3" displej v HD rozlišení), 
6 reproduktorů, Elektrické víko zavazadelníku, 
sledování slepého úhlu (BSM).

Stvořený pro bezpečnou jízdu

Díky nejnovějším aktivním bezpečnostním 
prvkům Toyota Safety Sense budete mít situaci 
na silnici pevně v rukou.

Chytrý vůz na dosah ruky

Srdcem automobilu je dotykový displej s navigací 
Connected s offline módem a s předplacenými 
daty na 4 roky. Služby Toyota Connected 
(www.toyota.cz/majitele/myt‑online‑sluzby) 
využijete naplno pokud Prius Plug‑in Hybrid 
propojíte s vaším mobilním telefonem skrze 
aplikaci MyT.¹

VERZE PRESTIGE
2.0 Plug-in Hybrid (223 k) aut. převodovka e-CVT

POZNEJTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÝBAVU

Máte zájem o tuto verzi?

Obraťte se prosím na svého prodejce.
Pokud hledáte něco jiného, seznamte se s dalšími verzemi a vyberte si takovou 
Toyotu Prius Plug‑in Hybrid, která vám bude dokonale vyhovovat.

 

Uvedená cena platí pro vůz se základním lakem 8Q4 Modrá námořní, 
který je k dispozici bez příplatku.

1 199 000 Kč
CENA S DPH:
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Modelový rok: 2023 Ceník platí od 17. 4. 2023

Liftback Comfort Prestige Executive

2.0 Plug‑in Hybrid (223 k) aut. převodovka e‑CVT 1 150 000 1 199 000 1 355 000

 

SEZNAMTE SE S CENAMI (KČ S DPH)

ZJISTĚTE VÍCE O HYBRIDNÍ TECHNOLOGII

25 mil.

Více než 25 milionů prodaných hybridů.

TECHNOLOGIE

Využití obnovitelné energie díky solární střeše. 
Ideální podmínky uvnitř vozu řízené 
tepelným čerpadlem.

10 let

Záruka až 10 let pro hybridní baterii.

PŘIDEJTE VÝHODNÝ PAKET VÝBAVY

 – Panoramatická střecha s manuálně ovládanou roletou

PAKET SKYVIEW 
20 000 Kč 
dostupný pro verzi: Prestige

MOBILNÍ APLIKACE MYT
Základní sada služeb Connected a Smart Services společně v mobilní aplikaci Toyota MyT a multimediální jednotce Toyota Smart Connect+ představují sadu 
komunikačních nástrojů určenou právě pro vás a váš automobil. Od této chvíle můžete pomocí chytrého telefonu komunikovat se svým vozem a dozvědět 
se více o jeho stavu, pozici, či dokonce spravovat příští cesty.

Odeslat do vozu
Naplánujte si příští cestu v pohodlí domova 
a pak ji pošlete z MyT přímo do navigačního 
systému ve své Toyotě.

Tipy pro hybridní jízdu
Podívejte se na zajímavé informace o svém 
stylu jízdy, jako jsou rychlost, vzdálenost či čas. 
Sledujte dobu a vzdálenost strávenou v EV módu.

Dálkové ovládání klimatizace a nabíjení
Předehřejte nebo vychlaďte svůj vůz před jízdou. 
Pomocí plánovače spravujte nabíjení nebo 
sledujte aktuální stav vozidla.



5

OBJEVTE VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU

NÍZKÁ MĚSÍČNÍ 
SPLÁTKA

VÝDAJE POD 
KONTROLOU

PRAVIDELNÁ 
VÝMĚNA VOZU

SNADNÉ 
VYŘÍZENÍ

Můžete si dovolit vůz vyšší 
třídy nebo třeba druhý vůz 
pro vaši společnost.

Díky jasně stanovené 
a neměnné měsíční splátce 
můžete ušetřené prostředky 
investovat do věcí, 
které máte rádi, nebo třeba 
do rozvoje své společnosti.

Po skončení pronájmu 
můžete vůz vyměnit 
za další, nový vůz.

Všechny formality vyřídíte 
rychle na jednom místě bez 
dalších zprostředkovatelů 
a o váš vůz se budeme 
starat 24 hodin denně.

JAK TO FUNGUJE?

KOMFORT Z POUŽÍVÁNÍ VOZU 
BEZ NUTNOSTI NÁKUPU

PODMÍNKY SMLOUVY PŘIZPŮSOBÍTE 
SVÝM POTŘEBÁM

NÍZKÉ NÁKLADY  
NA PROVOZ VOZU

01 VYBERTE SIVYBERTE SI 02 POUŽÍVÁNÍPOUŽÍVÁNÍ 03 VÝMĚNAVÝMĚNA

Na začátku si vyberete svůj vůz a určíte 
dobu trvání smlouvy a počet kilometrů.

V měsíční splátce jsou obsaženy všechny 
služby spojené s provozem vozidla včetně 
servisu a pneuservisu.

Na konci platnosti smlouvy můžete 
auto vyměnit za nové, prodloužit jeho 
financování nebo ho odkoupit.

Podrobnosti o leasingu KINTO ONE a konkrétní podmínky financování jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Toyota a Lexus. Tento materiál nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy 
ve smyslu občanského zákoníku a má pouze informativní charakter. Financující stranou je společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, se sídlem Praha 5 – Stodůlky, 
Bavorská 2662/1, PSČ 15500.
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VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

KOLA A ČALOUNĚNÍ

5C5 Žlutá hořčicová
Metalický lak 
15 000 Kč

1L0 Stříbrná třpytivá
Metalický lak 
15 000 Kč

218 Černá klasická
Metalický lak 
15 000 Kč

3U5 Červená karmínová
Speciální lak 
22 500 Kč

1M2 Šedá břidlicová
Metalický lak 
15 000 Kč

089 Bílá perleťová
Perleťový lak 
22 500 Kč

8Q4 Modrá námořní
Základní lak 
bez příplatku

VYBERTE SI DALŠÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
Dodatečná výbava dostupná pro verze Comfort Prestige Executive
Povinná výbava: sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník a reflexní vestu 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Vana do zavazadlového prostoru 2 160 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč

Prahové lišty 2 545 Kč 2 545 Kč 2 545 Kč

Kabel pro nabíjení standardu Mennekes (5 m, 32 A) 8 349 Kč 8 349 Kč 8 349 Kč

Kabel pro nabíjení standardu Mennekes (7,5 m, 32 A)  9 559 Kč 
ZDARMA

 9 559 Kč 
ZDARMA

 9 559 Kč 
ZDARMA

Kožené pouzdro na nabíjecí kabel s logem Toyota  2 400 Kč 
ZDARMA

 2 400 Kč 
ZDARMA

 2 400 Kč 
ZDARMA

Entry Wallbox 7,4 kW (včetně nabíjecího kabelu) 18 327 Kč 18 327 Kč 18 327 Kč

Wallbox Toyota 11 kW (včetně nabíjecího kabelu) 18 854 Kč 18 854 Kč 18 854 Kč

Wallbox Toyota 22 kW (bez nabíjecího kabelu) 46 359 Kč 46 359 Kč 46 359 Kč

Volitelná prodloužená záruka Toyota Extrace 3+2/160 000 km 15 500 Kč² 15 500 Kč² 15 500 Kč²

Toyota ProTect Exteriér: 5letá ochrana laku karoserie pomocí křemíkové vrstvy (včetně tovární aplikace) 7 900 Kč 7 900 Kč 7 900 Kč

Toyota ProTect Interiér: ochrana interiéru proti znečištění (včetně dealerské aplikace) 2 900 Kč 2 900 Kč 2 900 Kč

Toyota ProTect Litá kola: ochrana litých kol proti znečištění (včetně dealerské aplikace) 1 900 Kč 1 900 Kč 1 900 Kč

² Cena již po 18% slevě, platí při koupi s novým vozidlem, nebo při dokoupení během prvních 6 měsíců od převzetí vozidla.

17" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 195/60 R17 
s celoplošnými kryty
Pro verzi Comfort

19" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 195/50 R19
Pro verzi Prestige a Executive

Látkové čalounění (FA20)
Pro verzi Comfort a Prestige

Černé čalounění z veganské kůže 
(EA20)
Pro verzi Executive
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POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY

 Standardně   – Není k dispozici

Pohodlí a funkčnost Comfort Prestige Executive
Elektricky ovládaná přední a zadní okna

Vyhřívané stěrače čelního skla

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka

Zrcátka ve sluneční clonách řidiče a spolujezdce

Digitální vnitřní zpětné zrcátko s ostřikovačem –

12V zásuvka ve středové konzole

Zásuvka 230 V v zavazadlovém prostoru

Multifunkční volant

Vyhřívaný volant –

Výdechy ventilace ve druhé řadě sedadel

Technologie čištění a zvlhčování vzduchu Nanoe‑X®

Automatická dvouzónová klimatizace

Zadní parkovací kamera s dynamickými vodícími čarami a ostřikovačem

Smart Entry & Start – bezklíčové odemykání a startování

Kryt zavazadlového prostoru

Úložný prostor pod podlahou zavazadlového prostoru

Elektrické otevírání zavazadelníku –

Panoramatický monitor s kamerou 360° – –

Pokročilý parkovací asistent Toyota Teammate – –

Střecha s fotovoltaickými panely s možností dobíjení baterie slunečními paprsky – –

Panoramatická střecha s manuálně ovládanou clonou – Skyview –

Tepelné čerpadlo pro vytápění a klimatizaci

Elektrická parkovací brzda

Senzor deště

Palubní nabíječka (3,3 kW)

Kabel pro nabíjení vozidla ze standardní zásuvky (230 V / 150 W / 10 A)

Osvětlení Comfort Prestige Executive
Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)

LED světla pro denní svícení

LED zadní světla

LED směrová světla – –

LED směrová světla integrovaná ve světlech pro denní svícení –

LED lišta mezi zadními světly –

Automatické nastavování výšky světlometů –

Přední projektorové Bi‑LED světlomety

Funkce adaptivních dálkových světel (AHS) –

Senzor šera

Design exteriéru Comfort Prestige Executive
Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve

Zatmavená zadní okna (Privacy glass)

Zadní spoiler

Černá úprava spodní přední masky – –

Klavírní černá úprava spodní přední masky –

Podběhy kol v černé barvě – –

Podběhy kol v klavírní černé barvě –

Pneumatiky a kola Comfort Prestige Executive
17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/60 R17 s celoplošnými kryty – –

19" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/50 R19 –

Sada na opravu pneumatik

Design interiéru Comfort Prestige Executive
Digitální rychloměr

Tříramenný kožený volant

Ambientní osvětlení palubní desky

Vnitřní LED osvětlení
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Sedadla Comfort Prestige Executive
Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60:40

Elektricky výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče

Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče

Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce

Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce

Vyhřívaná zadní krajní sedadla – –

Paměť sedadla řidiče – –

Ventilovaná přední sedadla – –

Černé textilní čalounění –

Černé čalounění z veganské kůže – –

Multimédia Comfort Prestige Executive
USB‑C konektory ‑ 2 přední, 2 zadní, 1 v loketní opěrce

Barevný TFT multi‑informační displej v přístrojovém štítu (7")

Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect+ (12,3" displej v HD rozlišení, 
vestavěná navigace s předplacenými daty na 4 roky, aktualizace map online, 
stálé radary, dálniční ukazatel, nízkoemisní zóny, počasí na cestě, 
bezdrátové Apple CarPlay*, Android Auto™ s připojením kabelem)¹

6 reproduktorů

Chytrý hlasový asistent

Dálkové ovládání zámků a výstražných světel přes aplikaci MyT na 4 roky¹

Dálkové spuštění klimatizace přes aplikaci MyT na 4 roky¹

Telematické služby MyT na 10 let¹

Toyota T-Mate Comfort Prestige Executive
Akustický výstražný systém vozidla (AVAS)

Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go (IACC)

Automatický omezovač rychlosti (ASL)

Potlačení akcelerace při nízké rychlosti

Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců, 
cyklistů a motocyklistů (PCS)

Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách (ITA)

Nouzový asistent řízení pro protijedoucí vozidla a zabránění boční srážce (ESA)

Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)

Systém nouzového zastavení (EDSS)

Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)

Asistent změny jízdního pruhu (LCA)

Asistent bezpečného vystupování (SEA)

Automatická dálková světla (AHB)

Automatická koncová světla pro protijedoucí vozidla (ARFHL)

Systém sledování pozornosti řidiče

Bezpečnostní systém E‑Call

Sledování slepého úhlu (BSM)

Upozornění na dopravu před vozem s brzdnou funkcí (FCTA)

Upozornění na dopravu za vozem s brzdnou funkcí (RCTA)

Systém zabránění nárazu do překážky pro parkovací senzory (ICS)

Výstražný systém integrovaný s ambientním osvětlením palubní desky

7 SRS airbagů (přední, boční, hlavové, kolenní pro řidiče)

Manuální vypnutí airbagu spolujezdce

Systém uchycení dětské sedačky na vnějších zadních sedadlech (ISOFIX)

Dětská pojistka zadních dveří

Asistenční systémy pro řízení a brzdění (ABS, EBD, VSC, TRC, EPS, BA)

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)

Aktualizace Toyota Safety Sense 3 vzduchem na dálku (OTA)

Upozornění na objekty na zadních sedadlech

¹ Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Pro použití cloudové navigace 
Connected musí proběhnout registrace a aktivace v aplikaci MyT.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba paliva a emise CO₂

2.0 Plug-in Hybrid (223 k)
aut. převodovka e-CVT
benzin 

Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 0,5–0,7

Kombinované emise CO₂ dle WLTP [g/km] 11–16

Emisní norma EURO 6 AP

Objem palivové nádrže [l] 40

Palivo Motorový benzin 95 oktanů a více

Motory a výkony

Typ spalovacího motoru Řadový zážehový čtyřválec

Zdvihový objem [cm³] 1987

Maximální výkon [kW (k)/ot. min-1] 122 (152)/6 000

Maximální točivý moment [Nm/ot. min-1] 190/4 400–5 200

Vrtání × zdvih 80,5 × 97,62

Kompresní poměr 14,0:1

Celkový výkon hybridního systému [kW (k)] 164 (223)

Typ elektromotoru Synchronní s permanentním magnetem

Výkon elektromotoru [kW (k)] 120 (163)

Maximální točivý moment elektromotoru [Nm] 208

Maximální rychlost [km/h] 177

Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] 6,8

Baterie a nabíjení

Akumulátor hybridního pohonu Lithium‑iontová baterie

Kapacita akumulátoru [kWh] 13,6

Palubní nabíječka [kW] 3,3

Dojezd v EV modu – kombinovaný [km] 71–86

Dojezd v EV modu – město [km] 98–110

Rozměry a hmotnosti

Celková délka / šířka / výška [mm] 4 599 / 1 782 / 1 420

Převis přední / zadní [mm] 974 / 875

Rozvor [mm] 2750

Světlá výška [mm] 137

Po čet míst k sezení vpředu / vzadu 2 / 3

Celková hmotnost [kg] 1995

Pohotovostní hmotnost [kg] 1 545–1 610

Poloměr otáčení stopový / obrysový [m] 5,25 / 5,62

Transport

Hmotnost brzděného přívěsu [kg] 0

Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] 0

Nosnost střechy [kg] 0

Objem zavazadlového prostoru [m³] 0,284

1782 mm 1782 mm

14
20

 / 
14

30
 m

m

974 mm 2750 mm

4599 mm

875 mm



VŠEOBECNÁ ZÁRUKA A ASISTENČNÍ SLUŽBY NA NOVÉ VOZIDLO
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce tři roky 
nebo do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem 
je na komponenty hybridního pohonu poskytována časově rozšířená záruka v délce pěti roků nebo do ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou korozi a vady laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie je 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě 
výskytu vady v době záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby 
Toyota Eurocare jsou poskytovány po dobu 36 měsíců bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

VOLITELNÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů.

DALŠÍ INFORMACE A PRÁVNÍ POZNÁMKY
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje 
o spotřebě a emisích CO₂ naleznete na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/emise. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, 
kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Bonus za výkup vašeho stávajícího vozu se řídí podmínkami na www.toyota.cz/koupe‑a‑nabidky/bonus‑pri‑vykupu. 
Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, 
dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované 
emise CO₂. Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/pneumatiky. 
Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyT je na www.toyota.cz/majitele/myt‑online‑sluzby/myt. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky 
a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 17. 4. 2023 do vydání nového 
ceníku nebo vyprodání zásob. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných 
prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku 
prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

DOMLUVTE SI 
ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJEV TE DALŠÍ DŮVODY, PROČ SI V YBRAT 
NOVOU TOYOTU PRIUS PLUG‑IN HYBRID

Váš autorizovaný prodejce Toyota


