PRIUS

TOYOTA better HYBRID happy trust TOGETHER YOU
Vaatame iga päev tulevikku, liigume edasi, areneme. Soovime
inimesi rõõmustada – toota autosid, mis ületavad ootusi,
pakuvad põnevust ja erutavad, kuid samas sisendavad
kindlustunnet ja sobivad tänapäeva elustiiliga nagu valatult.
Toyota. ALWAYS A BETTER WAY
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Sissejuhatus

UUS PRIUS

Ikooniline hübriid.
Taaskord.
Toyota Prius viis 1997. aastal seeriatootmises
oleva hübriidautona autosõidu uuele tasemele.
Tänaseks on astutud nutika kujunduse ja
tehnoloogia vallas järjekordne samm edasi:
tundlikum, säästlikum ja senisest vaiksem
uhiuus Prius annab Toyota hübriidi pakutavale
ainulaadsele kogemusele taas uue tähenduse.
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Kujundus

LE I D L I K

NUTIKA MÕTLEMISE
TULEMUS

Uues Priuses on ühendatud uudne kujundus ja tõhusus.
Iseloomulik kolmnurkne siluett paistab silma madala
asendi poolest, mis osutab sõiduki aerodünaamilisusele
ja sõiduomadustele. Iga pisiasi alates voolujoonelistest
LED-esituledest, madalast kapotist ja katusejoonest
kuni vertikaalsete tagumiste liittuledeni välja optimeerib
õhuvoolu, mistõttu läheb Prius läbi õhu elegantselt
ja tõhusalt. Follow Me Home’i funktsiooniga esituled
valgustavad teie teed ning nende sisselülitamisel saab
juht suurendada öist ohutust ja praktilisust.

INFOKILD

Uus Prius on Toyota uue
veermikuarhitektuuri (TNGA) arendamisel
teenäitajaks. Keskendutakse osade ja
detailide ühtsustamisele, mille tulemusena
paranevad Toyota autode koostekvaliteet,
välimus ja sõidutunnetus.
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TEE D R A JAV

SÕIT HÜBRIIDIGA ON
ELAMUS, MIS KÕIGUTAB
SENISEID ARUSAAMU

Uus Prius paneb uhiuue hübriidsüsteemi abil aluse
uuel tasemel sõiduelamusele. Aku kogub rohkem
energiat, mistõttu saab rahulikus vaikses elektrirežiimis
sõita kauem, ning sujuv üleminek elektrirežiimilt
bensiinirežiimile tagab intuitiivse dünaamilise kiirenduse
just vajalikul hetkel. Uus käigukasti tehnoloogia ja
parem heliisolatsioon hoiavad mürataseme minimaalse
ning te saate nautida ülivaikset sõitu. Tänu madalamale
raskuskeskmele, täiustatud vedrustusele ja lineaarsemat
võimsust pakkuvale hübriidsüsteemile on Priuse
sõiduomadused dünaamilisemad ning juhitavus
suurepärane.

INFOKILD
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Kütusekulu linnas ja maanteel on
märkimisväärselt vähenenud. Samuti
märkate linnast välja sõites seda, kui
erakordselt vaikne on salong.

Sõit hübriidiga

Hübriid

1,8 l bensiinimootoriga
hübriid
e-CVT
Võimsus
122 DIN hj
Kütusekulu*
3,3 l / 100 km
CO2 heitkogus*
76 g/km
Kiirendus
10,6 s
0–100 km/h
Varustustasemed
Kõik varustustasemed
* Kombineeritud tsüklis.
e-CVT = elektroonilise juhtimisega
sujuvalt muutuva ülekandearvuga
käigukast
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Salong

KÕRG-

TEHNOLOOGIA
TEHNOLOOGIA
IGAPÄEVASÕITUDEKS
Uuendused, mis on olulised – uue Priuse salongis on
tipptehnoloogia vaid sõrmepuudutuse kaugusel. Et
hõlbustada teabe kättesaadavust ja tagada ohutum
sõit, on Prius varustatud tuuleklaasile kuvatava värvilise
esiklaasinäidikuga, mis asub otse teie vaateväljas. Samuti
paikneb näidikupaneelil 4,2-tolline topeltnäidikuga
värviline TFT-ekraan, mis sisaldab põhiteabe- ja
universaalnäidikut. Nii pääsete hõlpsalt ligi sõiduteabele,
heli- ja navigatsioonisüsteemile, kliimaseadmele,
hoiatusteadetele ning juhi abisüsteemile. Juhtmevaba
telefonilaadija muudab ühenduses olemise lihtsaks, ilma
et vajaksite selleks juhtmeid.

INFOKILD

Uus lihtne nutikas parkimisabi (lihtne IPA)
aitab manööverdada isegi kitsastes kohtades.
Süsteem keerab rooli automaatselt ja sel on ka
mugav parkimiskohalt väljumise funktsioon,
mis lihtsustab lahkumist paralleelsetelt
parkimiskohtadelt.

ESIKLAASINÄIDIK (HUD)
Värvilisele näidikule
kuvatakse sõiduki kiirus,
suurim lubatud sõidukiirus,
navigeerimisjuhised,
radaripõhised hoiatused
pikivahe kohta ja sõidurajalt
lahkumise hoiatused.
Esiklaasinäidik sisaldab ka
hübriidsüsteemi näidikut.
UNIVERSAALNÄIDIK
Sellele kuvatakse juhi
abisüsteemi juurde kuuluvad
energia- ja hübriidsüsteemi
näidik, väikseima kütusekulu
rekord, juhi seiresüsteem
ning funktsioonid Eco Score
(ökosõidu punktid), Eco
Wallet (ökosõidu rahakott) ja
Eco Diary (ökosõidu päevik).

JUHTMEVABA
TELEFONILAADIJA
Mobiilseadmete laadimine
on mugav: ühilduvad
seadmed saab asetada
lihtsalt laadimispadjale,
ilma et oleks vaja eraldi
laadijaid või juhtmeid.
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S TI I LNE

KESKENDUMINE
DETAILIDELE ANNAB
KÕIGELE UUE TÄHENDUSE

Priuse salongis saavad kokku kvaliteet, funktsionaalsus
ja mängulisus. Kutsuv helehall või must salong mõjub
tänapäevaselt. Seda täiustavad pehmed materjalid,
suurepärane metallikviimistlus ja ainulaadsed
detailid, nagu õhuavadel olevad Priuse logod, mis
kaunistavad puhast moodsat armatuurlauda. Ka
madalam juhtimisasend, ergonoomilise kujundusega
istmed ja rool, mida saab ideaalselt enda vajaduste järgi
reguleerida, võimaldavad hübriidiga sõitmist nautida
kõige mugavamas keskkonnas.

INFOKILD
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Väiksema kütusekulu ja suurema mugavuse
tagamiseks suunab nutikas kliimaseade
kõikjale autos paigaldatud andurite abil
õhuvoolu üksnes hõivatud istmetele.

Mugavus

KLIIMASEADE
Kompaktne kerge
kliimaseade on meie
modernseim. See on
vaikne ja suurepärase
ökonoomsusega, tagades
tõhusa jahutuse.

JUHTNUPUD ROOLIL
Roolile paigutatud
mugavad juhtnupud
võimaldavad reguleerida
kliimaseadet, helisüsteemi
ja telefonifunktsioone
ning vaadata energia- ja
hübriidsüsteemi näidikut –
kõike seda saab teha
universaalnäidiku kaudu.

KÄIGUVAHETUS
Shift-by-wire-tehnoloogia
puhul toimub käiguvahetus
elektrisignaalide abil
ning käike saab vahetada
vaid sõrmepuudutusega.
Armatuurlauas paiknev
käiguvahetusnäidik kuvab
hetkel valitud käigu.
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Multimeedia

NU T IK A S
MULTIMEEDIASÜSTEEM
HOIAB TEID ÜHENDUSES

Toyota Touch® 2 & Go on loogiline ja mugav
multimeediasüsteem, mis pakub teavet ja
meelelahutust, hoides teid samal ajal välismaailmaga
ühenduses. Lohistamis- ja nipsutamisfunktsioonidega
juhitaval voolujoonelisel tahvelarvuti tüüpi 7-tollisel
puuteekraanil paikneb tipptasemel helisüsteem, mis
ühildub USB-seadmete, iPodide ja nutitelefonidega.
Navigatsioonisüsteem on varustatud kogu
Euroopa teedekaardi, ümber- ja ökosõidujuhiste,
2D- ja 3D-kaardivaadete, reaalajas liiklusteabe ja
kohalikus internetivõrgus otsinguga. Varustusse
kuuluvad ka Bluetooth® käed vabad helistamiseks ja
tahavaatekaamera pingevabaks parkimiseks.

INFOKILD

Avage Wi-Fi-pääsupunkti ühenduse
kaudu Toyota internetipõhised teenused.
Bluetooth®-i alternatiivina saate kasutada
nii avalikke kui ka privaatseid pääsupunkte
või luua mobiilse pääsupunkti nutitelefoni
abil.

HÄÄLTUVASTUS
Tänu häältuvastusele
on sõit ohutum, sest
häälkäskluste abil saate
otsida sihtpunkte, esitada
päringuid, valida muusikat
ja teha telefonikõnesid,
ilma et peaksite pilku teelt
kõrvale pöörama.

MP3
Voogedastage muusikat
oma iPodist või MP3mängijast Bluetooth®-i või
USB-/lisasisendi kaudu.

TAHAVAATEKAAMERA
Et tagurdamine oleks
hõlpsam, kuvab Priuse
tahavaatekaamera
veelgi laiema pildi koos
abijoontega.
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Skaneerige seda
ruutkoodi.
Lugege Toyota Safety
Sense’i kohta lisaks.

VAL MI S

TEIE KUUES MEEL
TEEL OLLES
Alati üks samm eespool – Prius on varustatud uudse Toyota
Safety Sense’i ja ka muude ohutussüsteemidega, mille
eesmärk on luua kõigile turvalisem sõidukeskkond.
Süsteemid, mis aitavad tagada teie
suuremat turvalisust
1.	Lihtne nutikas parkimisabi
(lihtne IPA)
2. Liiklusmärkide jälgimise süsteem
3. Automaatne vihmaandur
4. Kokkupõrke ennetussüsteem* koos
jalakäijate tuvastamise funktsiooniga
5. Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
koos rooli korrigeerimisega
6. Automaatsed kaugtuled

INFOKILD
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Kuna auto ümber on 22 andurist koosnev
ülikeeruline võrgustik, toimib Prius
teie kuuenda meelena ning hoiatab teid
võimalike ohtude eest varem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ohutus

OHUTUSSÜSTEEM TOYOTA SAFETY SENSE
Toyota Safety Sense’i koosseisu kuuluvad
tipptasemel aktiivohutussüsteemid,
mis muudavad sõidu veelgi ohutumaks
ja nauditavamaks. Neist viis keskset on
kokkupõrke ennetussüsteem koos jalakäijate
tuvastamise funktsiooniga, sõidurajalt
lahkumise hoiatussüsteem koos rooli
korrigeerimisega, automaatsed kaugtuled,
liiklusmärkide jälgimise süsteem ja kohanduv
kiirushoidik.
TAGANT RISTSUUNAS LÄHENEVA SÕIDUKI
HOIATUS (RCTA)
RCTA võimaldab parkimiskohalt ohutult
välja tagurdada, jälgides pimealas liikuvaid
sõidukeid. Kvaasi-millimeeterlaineradarit
kasutades annab RCTA helisignaali ja
küljepeeglitel vilkuvate hoiatustuledega
juhile ohust märku.

PIMEALA MONITOR (BSM)
Pimeala monitor võimaldab juhil ohutumalt
sõidurada vahetada. Kui taha paigaldatud
radariandurid tuvastavad auto küljel või
tagumises pimealas sõiduki, süttib vastavas
küljepeeglis hoiatuslamp. Kui juht hakkab
sõidurada vahetama, kuid pimealas on
sõiduk, hakkavad hoiatuslambid vilkuma,
teavitades juhti, et sõiduraja vahetamisest
tuleks hoiduda.
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Always a better way

PA R E M

HOMSED KÜSIMUSED
SAAVAD VASTUSE TÄNA

Prius annab hübriidiga sõitmise kogemusele uue
tähenduse – veelgi inspireerivama tehnoloogia, nutika
kujunduse, kvaliteedile pühendumise ja planeedist
hoolimisega. Toyota usub, et alati saab asju paremini teha,
ning seda silmas pidades paneb ta status quo’d pidevalt
proovile.
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VARUSTUSTASE
STANDARD
Priuse varustustase Standard sisaldab suurel hulgal
tipptasemel tehnoloogiat, nt LED-tuled ees ja taga, ka
nutikas ohutussüsteem Toyota Safety Sense kuulub
standardvarustusse. Mustast või helehallist kangast
istmekatted lisavad moodsat elegantsi.
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Standardvarustus
—— 15-tollised valuveljed
(5 topeltkodarat)
—— Eesmised LED-udutuled
—— Eesmised ja tagumised LEDribatuled
—— Bi-LED-esituled
—— Tagumised LED-liittuled
—— Hämaraandur
—— Elektriliselt kokkuklapitavad
küljepeeglid
—— Võtmeta sisenemis- ja
käivitussüsteem (ainult juhiuks)
—— Kahetsooniline automaatne
kliimaseade
—— Värviline TFT-universaalnäidik

—— Multimeediasüsteem Toyota
Touch® 2
—— 6 kõlarit
—— USB-pistik
—— Bluetooth®-i vabakäesüsteem
—— Tahavaatekaamera
—— Aktiivohutuspakett Toyota
Safety Sense
—— Soojendusega esiistmed
—— Must või helehall kangas
mustast kangast elementidega
Lisavarustus
—— Toyota Touch® 2 & Go
navigatsioonisüsteem

Varustustasemed

INFOKILD

Priuse varustustaseme Standard puhul
väljendavad modernsust ja kvaliteeti nii
pärlmuttervalge iluliist keskkonsoolil ja
käigukanginupu ümbris kui ka värviline
TFT-universaalnäidik ja Toyota Touch® 2
multimeediasüsteem.
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VARUSTUSTASEMED
ACTIVE JA
PREMIUM
Varustustase Active viib mugavuse ja heaolu uuele
tasemele, alustades 17-tollistest valuvelgedest ning
võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteemist. Teie mugavuse
suurendamiseks kuuluvad varustusse isetumenev
tahavaatepeegel, nahkkattega rool ja uudne värviline
esiklaasinäidik.
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ACTIVE

PREMIUM

Standardvarustus
(lisaks varustustasemele Standard)
—— 17-tollised valuveljed (5 kodarat)
—— Võtmeta sisenemis- ja
käivitussüsteem
—— Nahkkattega rool
—— Pehme viimistlusega uksed
—— Pehmed käetoed esiustel
—— Isetumenev tahavaatepeegel
—— Müra vähendav kiht esiakendel
—— Esiklaasinäidik
—— Pimeala monitor (BSM)
—— Tagant ristsuunas läheneva sõiduki
hoiatus (RCTA)

Standardvarustus
(lisaks varustustasemele Active)
—— Vihmaandur
—— Parkimisandurid ees ja taga
—— Lihtne nutikas parkimisabi
(lihtne IPA)
—— Toyota Touch® 2 & Go
navigatsioonisüsteem
—— 10 kõlarit
—— JBLi esmaklassiline helisüsteem
—— Wi-Fi ühenduvus
—— Juhtmevaba mobiiltelefonilaadija
—— Mustast või helehallist nahast
istmed

Lisavarustus
—— Toyota Touch® 2 & Go
navigatsioonisüsteem

Lisavarustus
—— Katuseluuk

Varustustasemed

INFOKILD

Pehme viimistlusega uksed ja käetoed ning
nahkkattega rool tagavad uuel tasemel
mugavuse. Esiklaasinäidik edastab teile
olulist teavet, mistõttu saate hoida pilgu
kogu aeg teel.

Pildil olev mudel: Prius Premium.
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LIS
A
D
TEIE PRIUSELE

Toyota originaallisatarvikud pakuvad võimalusi Priuse
kogemuse isikupärastamiseks ja auto kohandamiseks
oma soovide järgi.
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Lisavarustus

MUST STIILIPAKETT
Stiilipaketti kuuluvad isikupärased
läikivmustad lisatarvikud lisavad Priusele
isikupära ja linnalikku rafineeritust.
Küljeliistud
Nende kontuurid annavad sõidukile jõulise
madala ilme.
Tagadifuusori iluliist
Lisab läikivmusta nüansi teie auto tagaosa
kujundusele.
Udutulede raamid
Täpselt vormitud raam muudab teie
udutuled silmatorkavaks.
Valuvelgede siseosad
Stiilsed läikivmustad siseosad kaunistavad
teie Toyota valuvelgi.
Pakettide elemendid on saadaval ka eraldi.
Üksikasjalikumat teavet küsige Toyota
kohalikust müügiesindusest.
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1.

2.

3.

1. Eemaldatav veokonks
Teie uus Prius on esimene
hübriid, mille haagise suurim
lubatud mass on üle 700 kg.
Sel on horisontaalne
eemaldatav veokonks, mis
on varustatud spetsiaalse
juhtmestikuga.
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2. Katuseraam
Tugeval, ent kergel lukustataval katuseraamil on tuulemüra
vähendavad tiivakujulised talad ja voolujoonelised
klambrikatted, mis tagavad stiilse viimistluse. Katuseraami
on lihtne paigaldada, kasutada ja hoida.
3. Jalgrattahoidik katusele
Lukustatav hoidik koos tugevate ratta- ja
raamikinnitustega, mida saab reguleerida katuse kõrguselt.

Lisavarustus
4.

6.

7.

5.

4. Keskkonsooli kate
Viimistletud musta nahaimitatsiooniga kate täiendab teie
auto stiilset salongikujundust.
5. ja 6. Alumiiniumist lävepakuliistud koos valgustusega
Lävepakuliistud kaitsevad auto värvikihti ja mõjuvad
salongis stiilse kujunduselemendina. Valgustusega liistud
lisavad stiilsust ja rafineeritust.

7. Reguleeritav hoidik tahvelarvutile
Hoidik sisestatakse spetsiaalsesse alusesse, mis omakorda
kinnitub tihkelt peatoe klambrite ja pulkade külge. Fikseerib
igat tüüpi tahvelarvuti, olenemata mõõtudest. Lihtne
paigaldada ja mugav kasutada.
Teavet lisavarustuse täieliku valiku kohta saate aadressilt
www.toyota.ee või Toyota esindusest.

Skaneerige seda
RUUTkoodi.
Muutke oma Prius
isikupärasemaks.
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MITM
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Värvid

070 Pearl White§

040 Pure White

1F7 Ultra Silver*

M EK
ES
I
S
US
EVOLUTSIOONI VÄRVID
1G3 Ash Grey*

218 Attitude Black*
* Metallikvärv.

3T7 Emotional Red*
§

Pärlmuttervärv.

8W7 Cobalt Blue*
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15-tollised valuveljed
(5 topeltkodarat)
varustustaseme Standard
standardvarustuses

J ULGE
SILMATORKAVAD ISTMEKATTED
JA VELJED
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Istmekatted ja veljed

1.

2.

3.

Kombineerige 17-tolliseid 5 kodaraga valuvelgi
alltoodud valuvelgede siseosadega.
17-tollised valuveljed
(5 kodarat)
varustustasemete
Active ja Premium
standardvarustuses

Must kangas
varustustasemete Standard ja
Active standardvarustuses

15-tollised valuveljed,
värv Hyper Black
(10 topeltkodarat)
kõigi varustustasemete
lisavarustuses

Helehall kangas mustast
kangast elementidega
varustustasemete Standard ja
Active standardvarustuses

16-tollised hõbedased valuveljed
(5 kodarat)
kõigi varustustasemete
lisavarustuses

Must nahk
varustustaseme Premium
standardvarustuses

1. Must valuvelje siseosa
2. Pronksivärvi valuvelje siseosa
3. Sinine valuvelje siseosa

Helehall nahk mustast
nahast elementidega
varustustaseme Premium
standardvarustuses
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TEHNILISED ANDMED
1,8 l bensiinimootoriga hübriid,
e-CVT

KESKKONNAANDMED
Kütusekulu (kehtivate õigusaktide järgi)
Kombineeritud (liitrit / 100 km)

3,3/3,6*

Linnas (liitrit / 100 km)

3,3/3,6*

Maanteel (liitrit / 100 km)

3,3/3,6*

Soovitatav kütus

Pliivaba bensiin 95 või parem

Kütusepaagi maht (liitrit)

43

Süsinikdioksiid, CO2 (kehtivate õigusaktide järgi)
Kombineeritud (g/km)

76/84*

Linnas (g/km)

76/84*

Maanteel (g/km)

78/85*

Heitgaasid (ELi määrus (EÜ) nr 715/2007, viimati muudetud määrusega (EL) nr 2015/45W)
Euroklass

Euro 6

Vingugaas, CO (mg/km)

131,1

Süsivesinikud, THC (mg/km)

33,7

Süsivesinikud, NMHC (mg/km)

30,1

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

16,2

Müratase sõidu ajal (dB(A))

67

Kütusekulu, CO2 heitkogus ja müratase on mõõdetud põhitootel kontrollitud keskkonnas Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa õigusnormide kohaselt. Kui soovite põhjalikumat teavet või kui olete
huvitatud seeriamudeli soetamisest, võtke ühendust Toyota Motor Europe NV/SAga. Teie sõiduki kütusekulu ja CO2 väärtused võivad mõõdetust mõnevõrra erineda. Sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus
sõltuvad sõidustiilist ja teistest teguritest (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, paigaldatud varustus, koorem, kaassõitjate arv).

MOOTOR

1,8 l bensiinimootoriga hübriid,
e-CVT

Mootori kood

2ZR-FXE

Silindrite arv

Reas 4

Klapimehhanism

16 klappi, DOHC, VVT-i

e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast
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* 17-tolliste valuvelgedega

Tehnilised andmed

MOOTOR

1,8 l bensiinimootoriga hübriid,
e-CVT

Toitesüsteem

Elektrooniline sissepritse

Töömaht (cm3)

1798

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm)

80,5 × 88,3

Surveaste

13,04 : 1

Suurim võimsus (DIN hj)

122

Suurim väljundvõimsus (kW / p/min)

72/5200

Suurim pöördemoment (Nm / p/min)

142/3600

Eesmine elektrimootor: tüüp

Püsimagnetiga sünkroonmootor

Eesmine elektrimootor: suurim võimsus (kW)

53

Eesmine elektrimootor: suurim pöördemoment (Nm)

163

Hübriidsõiduki aku: tüüp

Nikkel-metallhüdriidaku

Hübriidsõiduki aku: akumoodulite arv
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Hübriidsõiduki aku: aku võimsus (3 h, Ah)

6,5

KIIRUSOMADUSED

1,8 l bensiinimootoriga hübriid,
e-CVT

Tippkiirus (km/h)

180

0–100 km/h (s)

10,6

Õhutakistuskoefitsient

0,24

VEDRUSTUS

1,8 l bensiinimootoriga hübriid,
e-CVT

Ees

MacPhersoni vedrustus

Taga

Topeltõõtsharkidega vedrustus

PIDURID

1,8 l bensiinimootoriga hübriid,
e-CVT

Ees

Ventileeritud ketaspidurid

Taga

Ketaspidurid
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TEHNILISED ANDMED
MAHUTAVUS

1,8 l bensiinimootoriga hübriid,
e-CVT

Pakiruumi maht pakiruumi katteni, tagaiste üleval (liitrit)

343

Pakiruumi maht laeni, tagaiste üleval (liitrit)

502

Pakiruumi maht laeni, tagaiste all (liitrit)

1557

MÕÕTMED JA MASSID

1,8 l bensiinimootoriga hübriid,
e-CVT

Välispikkus (mm)

4540

Välislaius (mm)

1760

Väliskõrgus (mm)

1490

Rööbe ees (mm)

1510*/1530

Rööbe taga (mm)

1525*/1545

Ülend ees (mm)

950

Ülend taga (mm)

890

Teljevahe (mm)

2700

Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m)

5,1/5,4*

Kliirens (mm)

136

Salongi pikkus (mm)

2110

Salongi laius (mm)

1490

Salongi kõrgus (mm)

1195

Pakiruumi kogupikkus, tagaiste üleval (mm)

890

Pakiruumi kogulaius (mm)

936

Pakiruumi kogukõrgus (mm)

715

Täismass (kg)

1790

Tühimass (kg)

1375–1400

Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg)

725

Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg)

725
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Tehnilised andmed

VELJED

Standard

Active

15-tollised valuveljed (195/65R15)



–

–

17-tollised valuveljed (215/45R17)

–





Rehviparanduskomplekt







Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)







1470 mm

Premium

1510* mm

890 mm

1760 mm

e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast 		

2700 mm
4540 mm

950 mm

1525* mm
1760 mm

* 17-tolliste valuvelgedega
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VARUSTUS
VÄLIMUS

Standard

Active

Premium

Küljepeeglid: elektrilised ja soojendusega







Küljepeeglid: elektriliselt kokkuklapitavad







Automaatselt reguleeritava kõrgusega bi-LED-esituled







LED-päevatuled







Eesmised LED-udutuled







LED-tagatuled







Follow Me Home’i funktsiooniga esituled







Haiuimekujuline antenn







Vett tõrjuvad eesmised küljeaknad

–





Katuseluuk

–

–

*

Standard

Active

Premium

SALONG
Salongi sisenemise valgustus







Peegliga päikesesirmid: juht ja kõrvalistuja







12 V pistikupesa ees ja taga








Riidenagid taga





Kummist põrandamatid



–

–

Tekstiilist põrandamatid

–





Pehme viimistlusega uste ülaosa

–





ISTMED

Standard

Active

Premium

Istmekatted: helehall või must kangas





–

Istmekatted: helehall või must nahk

–

–
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Varustus

ISTMED

Standard

Active

Premium

Soojendusega esiistmed







Reguleeritava kõrgusega juhiiste







Juhiistme nimmetoe elektriline reguleerimine







Tagaistmed: 60 : 40 jaotusega kokkuklapitavad







MUGAVUS

Standard

Active

Premium

Kahetsooniline automaatne kliimaseade







Kohanduv kiirushoidik (ACC)







Kallutatav teleskooproolisammas







Roolile paigutatud lülitid







Nahkkattega rool

–





Eesmised elektriaknad







Tagumised elektriaknad







Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel







Sõidu- (Eco, Power, Normal) ja elektrirežiimi lülitid







Käetugi ees ja taga







Hämaraandur







Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem (ainult juhiuksel)



–

–

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem (mõlemad esiuksed ja pakiruum)

–





Isetumenev tahavaatepeegel

–





Vihmaandur

–

–



Eesmised parkimisandurid

–

–



Tagumised parkimisandurid

–

–



Lihtne nutikas parkimisabi (lihtne IPA)

–

–



Juhtmevaba mobiiltelefonilaadija

–

–



 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = puudub

* Tehase lisavarustusena pakutava katuseluugi valimisel asendatakse 17-tollised valuveljed 15-tolliste valuvelgedega.
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VARUSTUS
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID

Standard

Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2 (7-tollise ekraaniga)
Toyota Touch® 2 & Go navigatsioonisüsteem

Active

Premium













CD-raadio (MP3- ja WMA-failide taasesitus)







Lisasisend ja USB-pesa







Bluetooth®-i vabakäesüsteem







Digitaalne heliringhääling (DAB)







6 kõlarit





–

10 kõlarit

–

–



Tahavaatekaamera (koos juhistega)







4,2-tolline topeltkuvariga värviline TFT-universaalnäidik







Värviline esiklaasinäidik

–





JBLi esmaklassiline helisüsteem

–

–



Standard

Active

Premium

HOIULAEKAD
Kindalaegas







Laekonsool







Topsihoidikud ees ja taga







Konsoolilaegas







Seljatoetaskud juhi- ja kõrvalistmes







Pakiruumi kate
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Varustus

OHUTUS

Standard

Active

Premium

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)







Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)







Veojõukontroll (TRC)







Nõlvaltstardiabi (HAC)







Äkkpidurduse märguanne (EBS)







Esi- ja tagaistmete turvavöö meeldetuletus







Lapselukk







Immobilisaator







Ohutuspakett Toyota Safety Sense
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA) koos rooli korrigeerimisega
Automaatsed kaugtuled (AHB)
Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)







Pimeala monitor (BSM)

–





Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus (RCTA)

–





Nutikas pikivahe andur (ICS)

–

–



Eesmised SRS-turvapadjad







Eesmised SRS-külgturvapadjad







SRS-turvakardinad ees ja taga







Juhi SRS-põlveturvapadi







Aktiivohutus

Passiivohutus

Kõrvalistuja turvapadja väljalülitamine







Eelpingutid ja jõupiirajad







ISOFIXi istmekinnitid







 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = puudub
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SÕNASTIK
Priuse tehnoloogiast põhjalikumalt.
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Hämaraandur
Hämaraandur mõõdab päevavalguse tugevust ja lülitab
hämardumise korral automaatselt sisse esituled.

Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem koos rooli
korrigeerimisega
Toyota Safety Sense’i juurde kuuluv süsteem vähendab
avariiohtu, jälgides kaamera abil teekatte märgistust
ning edastades juhile nii helilise kui ka visuaalse
märguande, kui sõiduk hakkab sõidurajalt suunatuld
näitamata kõrvale kalduma. Kõrvalekalde juhul rakendub
korrigeeriv jõud ja sõiduki trajektoori korrigeeritakse.

Vihmaandur
Automaatne vihmaandur kohandab klaasipuhastite
liikumiskiiruse ja intervalli olukorrale vastavaks.

Kokkupõrke ennetussüsteem koos jalakäijate
tuvastamise funktsiooniga

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteemi juurde kuulub
saatja, mis avab uksed käepideme tõmbamise peale
ja lukustab need vaid ühe nupuvajutusega. Mootori
käivitamiseks või seiskamiseks vajutage lihtsalt nuppu
„Start/Stop”. Teil pole tarvis teha muud kui kanda
nutikat võtit taskus või käekotis.

Automaatsed kaugtuled
Toyota Safety Sense’i koosseisu kuuluvad automaatsed
kaugtuled (AHB) tagavad pimedal ajal kõigile liiklejatele
optimaalse nähtavuse. Kaamera tuvastab vastutulevate
sõidukite ja eesolevate liiklejate tuled ning jälgib samal
ajal ka tänavavalgustite heledust. Ohutuse tagamiseks
öisel ajal lülitatakse kaugtuled automaatselt ümber
lähituledeks ja vastupidi.

Toyota Safety Sense’i kokkupõrke ennetussüsteem koos
jalakäijate tuvastamise funktsiooniga kasutab eesliikuvate
sõidukite tuvastamiseks kaamerat ja millimeeterlaineradarit.
Kokkupõrkeohu korral edastab süsteem juhile helilise ja visuaalse
märguande ning suurendab pidurdusjõudu. Kui juhil ei õnnestu
õigel ajal pidurdada, rakenduvad pidurid kokkupõrke vältimiseks
või selle tagajärgede leevendamiseks automaatselt. Peale
sõidukite tuvastamise on võimalik ka jalakäijaid varem tuvastada.

Sõnastik

Kohanduv kiirushoidik
Toyota Safety Sense’i juurde kuuluv kohanduv
kiirushoidik hoiab eesliikuva sõidukiga eelseadistatud
minimaalset pikivahet. Kui vahemaa väheneb, vähendab
kiirushoidik sõiduki kiirust ning aktiveerib vajaduse
korral ka pidurid ja pidurituled. Kui vahemaa taas
pikeneb, hakkab see järk-järgult kiirendama, kuni sõiduk
saavutab teie määratud kiiruse.

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – seitse
turvapatja
Sel mudelil on seitse turvapatja. Nende hulka kuuluvad
juhi põlveturvapadi, juhi ja kaassõitjate SRS-turvapadjad,
esiistmete külgturvapadjad ning SRS-turvakardinad nii
esi- kui ka tagaistmetel sõitjate jaoks.

Liiklusmärkide jälgimise süsteem
Toyota Safety Sense’i juurde kuuluv süsteem jälgib
kiiruspiiranguid, möödasõidukeelde jmt tähistavaid
liiklusmärke ning kuvab olulise teabe otse juhi silme ette
uuele värvilisele TFT-ekraanile. Liiklusmärkide eiramise
korral edastab süsteem juhile helilise ja visuaalse
märguande.

1,8 l bensiinimootoriga hübriid
1,8-liitrise bensiinimootoriga hübriidajam on maailma
kõige eesrindlikum hübriidsüsteem. See koosneb
1,8-liitrisest VVT-i bensiinimootorist ja kahest
elektrimootorist, mis tagavad väikese kütusekulu ja CO2
heitkoguse ning jõulised ja sujuvad sõiduomadused.

Lihtne nutikas parkimisabi (lihtne IPA)
Lihtne IPA manööverdab sõiduki automaatselt teie
valitud parkimiskohale kas kahe sõiduki vahele või
ühe sõiduki taha. Eesmise põrkeraua küljel asuvad
ultraheliandurid aitavad leida sobiva parkimiskoha ning
seejärel manööverdab süsteem sõiduki ise kohale. Teie
peate vaid tagurdades sobivat kiirust hoidma ja laskma
lihtsal IPA-l tegutseda.

e-CVT
Uuenduslik elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva
ülekandearvuga käigukast (e-CVT) koordineerib
bensiini- ja elektrimootorite tööd ning muudab
kiirenduse sujuvamaks ja jõulisemaks. e-CVT valib
kõigis sõiduoludes optimaalse käigu, tagades sel moel
maksimaalse ökonoomsuse.
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Kindlusta oma meelerahu
TOYOTA KINDLUSTUS
Toyotale on tähtis nende inimeste heaolu, kes on valinud oma tee Toyota roolis. Peame oluliseks kvaliteeti nii autode loomisel
kui ka klientidega suhtlemisel. Just sellepärast pakumegi Sulle kindlustusteenust, mis tagab meelerahu ja turvatunde
igas olukorras.
ASENDUSAUTO

TASUTA AUTOABI

Kuni Sinu enda Toyotat kindlustusjuhtumi
tõttu parandatakse, anname Sinu käsutusse
tasuta asendusauto.

Kui pead teel peatuma purunenud rehvi, tühja
kütusepaagi, laadimata aku või liiklusõnnetuse
tõttu, siis vali tasuta autoabi number 655 5401.

ORIGINAALVARUOSAD
Kasutame ainult uusi Toyota originaalvaruosi.
Nii võid olla kindel, et Sinu auto on
parandusest tulles justkui uus.

ESIMESE AASTA UUSVÄÄRTUS
Kui Toyota uus auto hävib aasta jooksul,
hüvitame Sulle auto algse maksumuse.

TOYOTA VOLITATUD REMONDITÖÖKODA
Võid olla kindel, et Sinu auto taastatakse nii,
nagu tehas seda ette näeb, ning säilib garantii.

OMAVASTUTUS
Metsloomaga kokkupõrke ja klaaside vahetuse
korral on omavastutus alates 0 eurost, muudel
juhtudel alates 175 eurost.

Küsi Toyota Kindlustuse pakkumist Toyota edasimüüjalt. Toyota Kindlustuse eeliste ja tingimustega saad tutvuda aadressil toyota.ee/kindlustus või helistades
682 4000. Teenuse pakkuja on Ergo Insurance SE.
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Lihtsam ja mugavam ﬁnantseerimine
TOYOTA LIISING
Toyota Liising pakub Sulle taskukohaseid, paindlikke ja mugavaid lahendusi uue auto ostu ﬁnantseerimisel. Meie eesmärk
on ostuprotsessi lihtsustada, et saaksid võimalikult kiiresti oma uue Toyota rooli istuda.

LIHTNE ASJAAJAMINE
Sul pole vaja ise panka
minna.

TASUTA LIISINGU
VAHETUS
Toyota Liisinguga on
uue Toyota ostul liisingu vahetus tasuta.

KIIRED VASTUSED
Enamasti saabub positiivne
vastus 1 tunniga.

ÜKSAINUS ARVE
Ühine arve liisingu ja
kindlustuse kohta.

ROHKEM LISAVÕIMALUSI
Liisingusse saab lisada lisavarustuse, rehvide vahetuse
ja hoiustamise ning korralised
hooldused ja lisagarantii.

Küsi Toyota Liisingu pakkumist Toyota edasimüüjalt. Tegemist on ﬁnantsteenusega. Tutvu liisingutingimustega aadressil toyota.ee/liising
või konsulteeri asjatundjaga. Finantsteenuse pakkuja on AS Nordea Finance Estonia.
* Eurocare autoabi kehtib Toyota Baltic AS-i poolt maale toodud ning ametliku edasimüüja poolt müüdud uutele autodele garantii aja vältel. Täpsemaid tingimusi vaata toyota.ee veebilehelt.
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MINU
TOYOTA
Kõik Sinu autoga
seonduv ühes kohas

minu.toyota.ee
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LEGENDAARNE

TEENÄITAJA ALATES
1997. AASTAST
Priuse edulugu sai alguse maailma esimese
hübriidsõiduki turuletulekuga 1997. aastal.
Maailma enim müüdud hübriidina tõusis Prius
kiiresti legendi staatusesse. Oleme iga uue
põlvkonnaga meie ülima ökonoomsuse ja
uuenduslikkuse pärandit üha tugevdanud. Uus
Prius, mis pakub enneolematut hübriidiga sõitmise
kogemust, on järjekordne suur samm edasi.
Ikooniline hübriid. Taaskord.
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UUS PRIUS. IKOONILINE HÜBRIID. TAASKORD.
www.toyota.ee

Et elamus kestaks
edasi, skaneerige
seda ruutkoodi.
Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris avaldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest tingimustest ja nõuetest
ning võivad seetõttu teie piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest erineda. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade kohta saate teavet kohalikust müügiesindusest. • Sõiduki kerevärvid
võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Brošüüris olevate ruutkoodide (QR Codes®) loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta selle eest, kui teil ei
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