PRIUS PLUG‑IN HYBRID
CENÍK 2019

VÝBAVY

Zjistěte, co obsahují stupně výbavy Toyoty Prius Plug‑in Hybrid

Standardní cena:

Executive

990 900 Kč

Vybrané prvky standardní výbavy
– Klimatizace automatická dvouzónová
–– Multimediální systém Toyota Touch® 2 s navigací Go
– 15" kola z lehkých slitin
– Bezpečnostní systémy Toyota Safety Sense
– Adaptivní Bi‑LED přední světlomety (AHS)
– Adaptivní tempomat (ACC)

– Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start
– Čalounění sedadel – textilní
Dostupné pakety:
Paket Tech, Paket Solar

Standardní cena:

Executive s paketem Tech
–– Kožené čalounění sedadel
–– Přední a zadní parkovací senzory
–– Inteligentní parkovací asistent (Simple‑IPA)

1 060 900 Kč
–– Systém pro detekci překážky (ICS)
–– Audiosystém JBL s 2 dodatečnými reproduktory

Executive s paketem Solar
–– Solární panel prodlužující dojezd až o 5 km v čistě elektrickém režimu

Standardní cena:

1 040 900 Kč
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CENY

Seznamte se s cenami (Kč s DPH)
Ceník platí od 1. 11. 2018

Plug‑in Hybrid

Executive

1.8 Plug‑in Hybrid 122 k aut. převodovka e‑CVT

990 900

FINANCOVÁNÍ

Vybírejte z atraktivních finančních produktů
Toyota Kredit

Toyota Garant

Jedná se o úvěr až na 5 let, který je splácen v pravidelných
splátkách a může dosahovat až 100 % pořizovací ceny.
Nabízí předčasné splacení i prodloužení. Toyota Kredit
je vhodný pro firmy, podnikatele i soukromé osoby.
Součástí splátek je i výhodné pojištění.

Toyota Garant je úvěr, u něhož se lze rozhodnout
až v průběhu smlouvy o formě jejího ukončení.
Součástí smlouvy je i pojištění a garance budoucí
hodnoty vozu.
Garance budoucí hodnoty vozu znamená:
• Vozidlo prodáte autorizovanému prodejci Toyota
minimálně za garantovanou odkupní cenu a případný
rozdíl nad garantovanou cenu můžete použít jako
akontaci na nové vozidlo Toyota.
• Prodloužíte si financování poslední splátky vozidla
za výhodných finančních podmínek.
• Vozidlo si odkoupíte za garantovanou odkupní cenu.

BARVY

Vyberte si barvu karoserie

1G3 Šedá – popelavá
metalický lak
15 000 Kč

040 Bílá – čistá
standardní lak
bez příplatku

Modrá – azurová
metalický lak
15 000 Kč

070 Bílá – perleťová
perleťový lak
22 500 Kč

3T7 Červená – vášnivá
speciální lak
22 500 Kč
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PAKETY

Přidejte výhodné pakety výbavy
PAKET TECH

70 000 KČ

k dispozici pro verzi: Executive
(nelze kombinovat s paketem Solar)

– Kožené čalounění sedadel
– Přední a zadní parkovací senzory
– Inteligentní parkovací asistent (Simple‑IPA)
– Systém pro detekci překážky (ICS)
– Audiosystém JBL s 8 reproduktory

Executive
Paket Solar: Solární panel – střecha s fotovoltaickými články (nelze kombinovat se systémy BSM, RCTA, head‑up displejem a paketem Tech)

50 000 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyberte si další prvky výbavy na přání
Dodatečná výbava dostupná pro verze
Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a sadu žárovek)

Executive
1 150 Kč
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VÝHODY

Objevte, proč je právě Toyota Prius Plug‑in Hybrid skvělou volbou
ZA DRUHÉ:

ZA PRVÉ:

ZA TŘETÍ:

ZÁRUKA

BEZPEČNOST

SPOLEHLIVOST

– Na každý nový vůz Toyota se vztahuje
záruka po dobu 3 let / 100 tisíc km.
– Na každou novou Toyotu je poskytována
12letá záruka na ochranu proti
prorezavění karoserie.

– Více jistoty za volantem díky
systémům aktivní bezpečnosti
Toyota Safety Sense.
– K dispozici v základní výbavě vozu.

– Toyota obsazuje nejvyšší příčky
v mnoha žebříčcích spolehlivosti
po celém světě.
– Prius Plug‑in Hybrid si zachovává
vysokou zůstatkovou hodnotu – vůz
prodáte snáze a za lepší cenu.

ZA ČTVRTÉ:

ZA PÁTÉ:

HYBRID S DOBÍJENÍM

STYL

– Spojení pokročilé hybridní technologie
s výhodami plynoucími z většího
dojezdu na elektromotor.
– Dynamika, zrychlení a jistota
v zatáčkách jdou ruku v ruce
s výjimečně nízkou spotřebou
pohonných hmot.

– Každý detail charakteristické
karosérie byl navržen tak, aby byl
vůz co nejúspornější a dosahoval
co nejlepších výsledků.
– Elegantní a moderní styl spolu
s inovativními technologickými
řešeními spoluvytvářejí
neopakovatelný automobil.

Sestavte si svůj vlastní
vůz a odhalte další důvody,
proč s Toyotou Prius
Plug‑in Hybrid nemůžete
šlápnout vedle.

Verze 1.8 Hybrid Plug‑in (122 k)
aut. převodovka e‑CVT Executive

Í ZÁKAZ
PŠ

VO

CKÁ
NI

Prohlédněte si nejoblíbenější variantu

NEJLE

DOPORUČENÍ

LBA

Cena s DPH:

990 900 Kč
Cena neobsahuje slevy. Další podrobnosti vám sdělí prodejce.
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Inovativní technologie
V standardní verzi mimo jiné:
inteligentní systém automatického
parkování (S‑IPA), systém spouštění
automatické klimatizace v zadaný čas,
maticové adaptivní LED světlomety,
head‑up displej či bezdrátová
nabíječka na telefon.
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Vyspělá bezpečnost
Sestava vyspělých systémů aktivní
bezpečnosti Toyota Safety Sense – AHB,
PCS + PD, LDA + SC, RSA, ACC a ICS –
pomáhá řidiči na cestě a dává mu během
jízdy pocit jistoty.
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Ideální partner
Prius Plug‑in Hybrid ujede čistě na elektřinu
po dobití ze zásuvky 50 km do rychlosti
135 km/h. Po ujetí této vzdálenosti se chová
jako klasický hybrid, který až 50 % času
dokáže jet na elektřinu a zároveň využívá
i spalovací motor. Nic vás tak nelimituje
při vašich cestách po městě i mimo něj.

Máte zájem o tuto verzi?
Obraťte se prosím
na svého prodejce.
Pokud hledáte něco jiného,
seznamte se s dalšími
verzemi a vyberte si takový
Prius Plug‑in Hybrid, který vám
bude dokonale vyhovovat.
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VÝBAVA

Přehled výbavy
Standardně

Pohodlí a funkčnost

Executive

Adaptivní tempomat
Elektricky ovládaná přední a zadní okna s funkcí stahování / vytahování jedním dotykem
Vyhřívání zpětných zrcátek
Elektrické nastavování vnějších zpětných zrcátek
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu ve středovém panelu
12V zásuvka ve středové konzole
12V zásuvka pro druhou řadu sedadel
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Otevírání víka zavazadelníku stiskem tlačítka
Zatahovací kryt zavazadlového prostoru
Osvětlení interiéru
Multifunkční volant s prvky ovládání pro multimédia
Výškově a podélně nastavitelný volant
Palubní počítač
Automatická klimatizace (dvouzónová s časovačem)
Zadní parkovací kamera
Parkovací senzory – přední a zadní

Tech

Spouštění motoru tlačítkem
Smart Entry & Start – bezklíčové odemykání a startování
Jednoduchý inteligentní parkovací asistent (S‑IPA)
Střecha s fotovoltaickými články pro dobíjení baterie sluneční energií

Osvětlení

Solar
Executive

Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
Maticové LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel (AHS)
LED mlhová světla
LED zadní světla a brzdová světla

Design exteriéru

Executive

Vnější kliky dveří – lakované v odstínu karoserie
Vnější zpětná zrcátka – lakovaná v odstínu karoserie
Zadní spoiler
Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve

Pneumatiky a kola

Executive

Sada na opravu pneumatik
15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15

Design interiéru

Executive

Digitální rychloměr
Ukazatel hybridního systému
Volant obšitý kůží Nappa
Horní část přístrojové desky – textura měkká na dotek
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Sedadla

Executive

Sklopná zadní sedadla – dělení 60:40
Výškové nastavování sedadla řidiče
Bederní opěrka sedadla řidiče – elektricky ovládaná
Vyhřívání předních sedadel
Loketní opěrka pro druhou řadu sedadel
Loketní opěrka vpředu
Látkové čalounění ve 2 volitelných barevných kombinacích
Čalounění sedadel – přírodní / syntetická kůže ve 2 volitelných barevných kombinacích

Navigace a multimédia

Tech
Executive

Port USB
Bluetooth® – bezdrátové připojení mobilních telefonů
6 reproduktorů
2 barevné displeje (2 × 4,2") zabudované do přístrojového štítu
Promítání informací o jízdě na čelní sklo (Head‑up displej)
DAB (tuner s podporou digitálního vysílání)
Toyota Touch® 2 (8") s navigací Go s podporou češtiny a aktualizací mapových dat po dobu 3 let
Prémiová audio soustava JBL – 8 reproduktorů

Bezpečnost a nové technologie

Tech
Executive

Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s funkcí rozpoznávání chodců (PD)
Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA) se zásahy do řízení (SC)
Automatické přepínání dálkových světel (AHB)
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Čelní a boční airbagy pro řidiče a předního spolujezdce
Kolenní airbag na straně řidiče
Deaktivace airbagu u předního spolujezdce
Uchycení dětských autosedaček na krajních zadních sedadlech (ISOFIX)
Dětská pojistka zadních dveří
Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
Asistenční systémy řízení, brzdění a nastavení podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, A‑TRC, EPS)
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Výstražný systém tlaku pneumatik (TPMS)
Detekce únavy řidiče (SWS)
Automatické stěrače se senzorem deště
Automatická světla se senzorem šera
Systém sledování slepého úhlu (BSM)
Systém upozornění na dopravu za vozem (RCTA)
Kabel pro nabíjení vozidla ze standardní zásuvky (230 V / 10 A)
Kabel pro nabíjení standardu Mennekes (230 V / 16 A)
Systém pro detekci překážky (ICS)

Záruky a ochrana proti odcizení

Tech
Executive

Imobilizér
Tříletá záruka výrobce s omezením na 100 000 km
Pětiletá záruka výrobce na komponenty hybridního systému s omezením na 100 000 km
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DALŠÍ INFORMACE

Odhalte další výhody modelu Prius Plug‑in Hybrid

Solární panel

Klimatizace

Dobíjení

Bezpečnost

Solární panel (paket Solar)
na střeše vozu slouží k dobíjení
baterie a prodlužuje dojezdovou
vzdálenost o dalších 5 km.

Díky funkci časovače
můžete vychladit, nebo naopak
vyhřát kabinu vozidla
na dokonalou teplotu bez ohledu
na podmínky panující venku.

Dobíjení do plné kapacity
trvá přibližně 2 hodiny
(kabel Mennekes),
respektive až 3 hodiny
a 10 minut při použití standardní
domovní zásuvky.

O vaše pohodlí a bezpečí
se stará sada bezpečnostních
systémů Toyota Safety Sense
navíc s hlídáním slepého úhlu,
parkovacím asistentem
(paket Tech) či systémem
kontroly provozu za vozem.

Další informace naleznete
na stránkách www.toyota.cz nebo
se obraťte na svého prodejce.

SPECIFIKACE

Porovnejte si technické údaje
Spotřeba paliva

1.8 Plug‑in Hybrid
122 k
e‑CVT

Kombinovaná [l/100 km]

1,2

Emise CO2
Kombinované [l/100 km]
Emisní norma

28
EURO 6

Pohonné ústrojí
Maximální výkon [kW (k)/ot. min-1]
Maximální točivý moment [Nm/ot. min-1]

72 (98)/5200
142/3600

Hybridní pohon
Celkový výkon hybridního systému [kW (k)]

90 (122)

Zrychlení
11,1

1490 mm

0–100 km/h [s]

1530 mm
1760 mm

870 mm

2700 mm
4645 mm

975 mm

1545 mm
1760 mm

Objem zavazadlového prostoru
po střechu

360 l
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Domluvte si zkušební jízdu
a objevte další důvody,
proč si vybrat Toyotu
Prius Plug‑in Hybrid.

Váš autorizovaný prodejce Toyota

www.toyota.cz

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.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 11. 2018 do vydání nového ceníku. 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.

