PRIUS+

PRIUS+. HÜBRIIDI VÕIB ARMUDA
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Pildil kujutatud sõiduk on varustustasemega Premium.

Sissejuhatus

Istekohti seitsmele.

MITMEKÜLGSUS

HÜBRIIDI VÕIB ARMUDA

TEHNOLOOGIA
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NUTIKAS EVOLUTSIOON
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Pildil kujutatud sõiduk on varustustasemega Premium.

Disain

ERIPÄRANE
SILUETT.

Prius+ on tõeliselt silmapaistev auto,
mida iseloomustavad dünaamiline
välimus ja mitmekülgsus.
Kujutlege, kuidas algab päev Prius+-iga. Pilk maja
ees seisvale kolmnurkse siluetiga iludusele paneb
teid naeratama, sest ta näeb lihtsalt nii eripärane
ja kõrgtehnoloogiline välja. Uue stiilse esiosaga
mudel aitab teil hommikule enesekindlalt vastu
astuda ning uued LED-esituled valgustavad
tõhusalt teed.
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NII VÕIB AUTOSÕITU UUESTI ARMUDA
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Pildil kujutatud sõiduk on varustustasemega Premium.

Sõit

PANEB NAERATAMA.
Elektrooniliselt juhitav sujuvalt
muutuva ülekandearvuga käigukast
Kütusekulu*

CO2*

Võimsus§

l/100 km

g/km

DIN hj

4,1

95

134

* Kombineeritud tsüklis.
§
Bensiini- ja elektrimootorite koguvõimsus.
Arvud võivad varustustasemest olenevalt
varieeruda. Täielikud tehnilised andmed
leiate lehekülg 28.

Autosõit on meie igapäevase toimeka elu
lahutamatu osa. Mõelge, kui mõnus oleks
sõita autoga, mis muudab iga teekonna
kergemaks ja nauditavamaks.
Kuhu te täna sõidate: kooli, tööle ja seejärel õhtuse
tipptunni ajal tagasi koju? Järjekordne kiire päev
vältimatutes ummikutes. Kujutlege nüüd sujuvat ja
vaikset hübriidajamit, mis avaldab kõigile autos viibijatele
positiivset mõju ning laseb neil täielikult lõdvestuda. Nii
võib autosõitu uuesti armuda.
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Mugavam kui kunagi varem
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Tehnoloogia

KOGU INFO OTSE
SILME EES.
Igapäevane autosõit võib olla närvesööv, kuid
Prius+ tipptasemel lahendused muudavad
teekonnad mugavamaks.
Autosõit võib olla kurnav: tihe hommikune liiklus, õige marsruudi
jälgimine, laste lõbustamine – kõik see ühel ja samal ajal. Prius+
muudab ülesande lihtsamaks. Esiklaasinäidik asetab olulisima info
otse juhi silme ette ning nutikas parkimisabi (IPA) muudab Prius+
parkimise palju hõlpsamaks.

Esiklaasinäidik
Esiklaasinäidik kuvab
põhiteabe, sh kiiruse
ja navigatsiooniteabe
esiklaasile, otse juhi ette.
Nii saab juht hoida oma
pilgu turvaliselt teel.

Pildil kujutatud mudelil on varustustase Premium

Universaalne TFT-ekraan
Mitmeotstarbelist 4,2-tollist
TFT-ekraani kasutavad nii
hübriidsüsteemi näidik,
energiamonitor kui ka
uus ökosõidufunktsioon
Eco Judge, mis hindab
pidevalt juhi sõidustiili
ökonoomsust, aidates tal
valida võimalikult säästliku
sõidustiili.

Nutikas parkimisabi (IPA)
IPA arvutab tahavaatekaamera ja elektroonilise
roolivõimendi (EPS) abil
välja parkimiseks vajalikud
rooliliigutused. Teie peate
lihtsalt määrama ruumi, kuhu
tahate parkida, ja kontrollima
seejärel tagurdamiskiirust.
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KAKS KUNI SEITSE ISTET
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Pildil kujutatud sõiduk on varustustasemega Premium.

Mitmekülgsus

LUGEMATUD VÕIMALUSED.
Ükskõik kas teil on vaja ootamatult sõber peale võtta
või sõita mööblit ostma, Prius+ istmed ja pakiruum
pakuvad hulgaliselt erinevaid paigutusvõimalusi. Kõik
variandid on võimalikud – alates seitsmest istmekohast
kuni 1731-liitrise pakiruumini *.
* Selline maht on saavutatav siis, kui Toyota Easy Flat 7 istmesüsteemi teine ja
kolmas istmerida täielikult põrandasse kokku klappida.

5 istekohta – 3. rea mõlemad istmed kokku klapitud:
viis istekohta ja mahukas 768-liitrine pakiruum.

6 istekohta – 2. rea keskmine iste kokku klapitud:
kui keskmine iste kokku klappida, tekib lai käetugi.

5 istekohta – 3. ja 2. rea parempoolne iste kokku klapitud:
võimaldab transportida pikki esemeid.

2 istekohta - 3. ja 2. rea kõik istmed kokku klapitud:
nii tekib tõeliselt mahukas 1731-liitrine pakiruum.
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ISIKLIK MULTIMEEDIA MAAILM
Toyota reaalajas liiklusinfo TomTomilt
Reaalajas teave liiklusolude kohta, ummikute ja järjekordade hoiatused
ning võimalus koostada aja säästmiseks käigupealt uus marsruut.

Internetipõhised rakendused
Toyota Touch® 2 & Go või Go Plus navigatsioonisüsteem võimaldab kasutada
rakendusi ilmateate, kütusehindade ja vabade parkimiskohtade jälgimiseks,
muutes teie sõidud turvalisemaks ja säästlikumaks.

Täismõõdus kaartidega
navigatsioonisüsteem
Selged visuaalsed juhised
liiklusmärkide, ristmike
ja sõiduradade kohta
lihtsustavad teekonda
ning muudavad sõidud
stressivabamaks.
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Bluetooth®
Bluetooth®-i tehnoloogia
võimaldab kasutada telefoni
vabakäeseadet. Ühtlasi
laaditakse teie telefoniraamat
automaatselt alla ning te
saate süsteemi kaudu SMSe
saata ja vastu võtta.

Multimeedia juhtimine
Puuteekraani kaudu on
helisüsteemi väga mugav juhtida:
DAB+ raadio pakub laias valikus
jaamu ja kristallpuhast heli ning
CD-mängija võimaldab kuulata
tundide kaupa lemmikmuusikat.
Helisüsteem ühildub MP3/WMA
vorminguga ning sellel on
olemas lisa-/VTR-ühendused.

Multimeedia

IGAL POOL KÕIGEGA KURSIS.
Google Street View™ ja Panoramio™
Pildid hetkeasukohast või vabalt valitud asukohast võimaldavad alustada
navigeerimist reaalse pildi alusel – nii ei eksi te kunagi ära.

Kohalik internetiotsing
Huvipunktide andmebaas koos internetiotsingu funktsiooniga. Telefoniga
internetti minnes saate hõlpsasti otsida lähimat bensiinijaama, restorani,
haiglat või mõnda muud huvipunkti.
Toyota internetipõhiste teenuste kasutamiseks on vajalik Toyota Touch® 2 & Go või Go Plus navigatsioonisüsteem. Vaja läheb
ka ühilduvat mobiiltelefoni koos interneti jagamist võimaldava andmesidepaketiga. Konkreetse teenuse kättesaadavus sõltub
riigist. Lisateabe saamiseks külastage meid internetis või pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

Tahavaatekaamera
Tahavaatemonitor muudab
parkimise stressivabaks,
lihtsaks ja turvaliseks,
tuvastades aegsasti varjatud
ohud.

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

Hübriidsüsteemi
energianäidik
Näitab täpselt, kuidas Prius+
hübriidsüsteem töötab ja
kui palju see kütust säästab.
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TIPPTASEMEL PASSIIVOHUTUS
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Ohutus

AKTIIVOHUTUS TAGAB
MEELERAHU.
Ohutus on meie jaoks esmatähtis – teie meelerahu teeb meid õnnelikuks.
Me teame, et hoolite oma pere heaolust rohkem kui millestki muust. Just
seepärast on Prius+ varustuses kõik tänapäevased passiivohutuse süsteemid,
nagu seitse turvapatja ja tugev kere, aga ka tipptasemel aktiivohutuse
süsteemid, nt radaril põhinev avariiennetussüsteem (PCS) ja kohanduv
kiirushoidik (ACC).

Avariiennetussüsteem (PCS)
PCS hindab radartehnoloogia abil
mõne teise sõiduki või takistusega
kokkupõrke võimalust, võttes
vajaduse korral kasutusele
mitmesugused turvaabinõud.
See aitab ära hoida võimaliku
kokkupõrke ja vähendada kahjustusi,
kui kokkupõrge on vältimatu.

Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)
Igal rattal on ventiiliandur, mis
jälgib pidevalt rehvirõhku. Andurid
on ühendatud armatuurlaual oleva
ohutulega. Kui mõne ratta rehvirõhk
langeb alla soovitusliku taseme,
annab süsteem sellest juhile märku.

Nõlvaltstardiabi (HAC)
HAC tagab sujuva paigaltvõtu
järskudel kallakutel, rakendades
pidurid kuni kaheks sekundiks pärast
piduripedaali vabastamist. See aitab
vältida sõiduki tagasiveeremist.

Kohanduv kiirushoidik (ACC)
ACC jälgib, et vahe ees sõitva
autoga jääks ettenähtud
piiridesse. Ettenähtust
väiksema vahemaa korral
vähendab ACC teie sõiduki
kiirust ning aktiveerib
vajadusel ka pidurid ja
pidurituled.
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VARUSTUSTASEMED

Standard
Standardvarustus
—— 16-tollised valuveljed
—— Eesmised udutuled
—— LED-päevatuled
—— LED-esituled
—— Elektrilised, soojendusega ja kere vastu
pööratavad küljepeeglid
—— Kiirushoidik
—— Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
—— Nahkkattega rool
—— Toyota Touch 2
—— 6 kõlarit
—— USB, Bluetooth, DAB
—— Istmesoojendus
—— Juhiistme vertikaalne reguleerimine ja
nimmetugi
—— Kummist põrandamatid
—— Rehvirõhu hoiatussüsteem
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Advanced
Standardvarustus (lisaks Standardile)
—— Tahavaatekaamera
—— Esiklaasinäidik
—— Vihma- ja hämaraandur
—— Isetumenev tahavaatepeegel
—— Must või helehall kangas / Toyota E-Tex
—— 4,2-tollise TFT-ekraaniga universaalnäidik
—— Tagaakende päikesekatted
—— Toonklaas
—— Tekstiilist põrandamatid

Varustustasemed

Advanced Plus
Standardvarustus (lisaks Advancedile)
—— Panoraamkatus
—— Avariiennetussüsteem
—— Kohanduv kiirushoidik
—— 17-tollised valuveljed

Premium
Standardvarustus (lisaks Advanced Plusile)
—— JBLi esmaklassiline helisüsteem 8 kõlariga
—— Nutikas parkimisabi
—— Vett tõrjuv küljeklaas ees
—— 8 viisil elektriliselt reguleeritav juhiiste
—— Toyota Touch® 2 & Go Plus
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LISATARVIKUTE PAKETID
Toyota lisatarvikute paketid pakuvad suurepärast võimalust muuta Prius+ enda ja oma pere jaoks
veelgi sobivamaks. Iga pakett sisaldab hoolikalt valitud lisavarustust, mida ühendab ühine teema.
HÜBRIIDI PAKETT
Pakett sisaldab suurepärase välimusega,
ent praktilisi igapäevaseid tarvikuid,
mis sobivad teie Prius+ uuendusliku
tehnoloogiaga imehästi kokku.
Lävepakuliistud mõjuvad salongis stiilsete
disainielementidena, kaitstes ühtlasi
lävepakkude värvikihti kriimustuste eest.
Samuti kuulub paketti stiilne ja mugav
kate sõiduki nutikale võtmele. Igal
tarvikul on hübriidi logo, mis meenutab,
mis tunne on taas autosõitu armuda.
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Lisavarustus

REISIPAKETT
Reisipaketti kuuluvad navigatsioonija meelelahutusseadmed muudavad
iga teekonna Prius+ salongis veelgi
nauditavamaks.
Valides kasutusmugava Toyota Touch®
2 & Go navigatsioonisüsteem, saate
peale Prius+ standardvarustusse
kuuluva multimeediasüsteemi Toyota
Touch® 2 kasutada ka üleeuroopalist
navigatsioonisüsteemi. Toyota tagaistme
meelelahutussüsteem pakub sõitjatele
mugavaid võimalusi kasutada kaasaskantavat
DVD-mängijat või juhtmeta kõrvaklappe ning
teisi kasulikke tarvikuid, nt iPad®-i hoidikut
ja adapterit iPad Air®-i paigutamiseks
hoidikusse.

Pakettide elemendid on saadaval ka eraldi. Üksikasjalikumat
teavet küsige Toyota kohalikust müügiesindusest.
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LISAVARUSTUS
Toyota lisavarustus lisab teie Prius+-ile
individuaalsust. Praktiliste, ohutust
suurendavate ja uuenduslike lisatarvikute
abil saate muuta oma sõiduki enda ja oma
pere jaoks täpselt sobivaks.

1. Jalgrattahoidik Easy Click
Kuni kahe jalgratta turvaliseks transportimiseks.
Kerge hoidik kinnitub turvalise klambriga ning seda
saab pakiruumile ligipääsu hõlbustamiseks kallutada.
2. Jalgrattahoidiku Easy Click juhtmekomplekt
Loodud spetsiaalselt Prius+ jaoks. Juhtmekomplekt
jalgrattahoidiku Easy Click tulede ühendamiseks sõiduki
elektrisüsteemi ning sõidu- ja suunatuledega.
3. Toyota Hotspot
WiFi võrku saab ühendada korraga kuni viis telefoni,
tahvelarvutit või sülearvutit. Hotspotil on kiire antenn
ning see võimaldab kasutada endale sobivat SIM-kaarti.

4. Pagasi kinnitusrihm
Ideaalne abivahend suuremate esemete kindlalt paigal
hoidmiseks. Rihma saab kinnitada pakiruumi mõlemale
küljele. Rihm on isepingutuv ja rullub kokku, kui seda ei
kasutata.
5. Pakiruumi põhjamatt
Tugevast painduvast plastist mittelibiseva pinna ja tõstetud
äärtega põhjamatt kaitseb pakiruumi vaipa tõhusalt pori,
mustuse, liiva ja vedelike eest.
6. Tekstiilist põrandamatid
Luksuslikud antratsiidivärvi tekstiilist põrandamatid
kaitsevad teie sõiduki salongi põrandavaipu. Juhi matil on
spetsiaalsed kinnitid, mis aitavad seda kindlalt paigal hoida.

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Teavet lisavarustuse täieliku valiku kohta saate aadressilt www.toyota.ee või küsige Toyota kohalikust esindusest lisavarustuse brošüüri.

Lisavarustus

7.

9.

7. Turvahäll Baby-Safe Plus
Lastele kuni umbes 9. elukuuni (kuni 13 kg). Koos
kandekäepideme ja kokkupandava varikatusega.
Paigaldatakse kas turvavöö abil või Baby-Safe Plusi alusele.
8. Baby-Safe Plusi alus*
Kui alus on paigaldatud, võite panna beebi Baby-Safe Plusi
turvahälli juba enne, kui hälli sõiduki istmele kinnitate. Kohale
jõudes saate lapse koos turvahälliga kaasa võtta.
9. Turvatool Duo Plus ISOFIX*
Lastele vanuses 9 kuud kuni 4 aastat (9–18 kg).
Reguleeritava kaldega seljatugi, peatugi ja turvavöö.
10. Turvatoolid Kid ja Kidfix*
Lastele vanuses 4–12 aastat (15–36 kg). Tänu reguleeritavale
peatoele ja turvavöö suunajatele sobivad need turvatoolid kiires
kasvueas lapse jaoks suurepäraselt.

8.

10.

* Baby-Safe Plusi aluse ning
turvatoolid Duo Plus ja Kidfix
		saab otse sõiduki ISOFIXi
		kinnitussüsteemi külge
		ühendada.
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KEREVÄRVID
1.

2.

1.

040 Pure White

2.

070 Pearl White§

* Metallikvärv
§
Pärlmuttervärv
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Värvid

4.

6.

3.

7.
5.

3.

1F7 Ultra Silver*

4.

1G3 Ash Grey*

6.

4W4 Sienna Bronze*

5.

218 Attitude Black*

7.

8T5 Dark Blue*
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SALONGIVIIMISTLUS JA VELJED

2.

1.

1.
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Must kangas
Varustustaseme Standard
standardvarustuses

3.

2.

Helehall kangas
Varustustaseme Standard
standardvarustuses

3.

Must kangas / Toyota E-Tex
Varustustasemete Advanced, Advanced
Plus ja Premium standardvarustuses

Veljed ja istmekatted

4.

6.

5.

4.

Helehall kangas / Toyota E-Tex
Varustustasemete Advanced, Advanced
Plus ja Premium standardvarustuses

5.

Must Toyota E-Tex
Varustustasemete Advanced Plus ja
Premium lisavarustuses

3.

1.

6.

Helehall Toyota E-Tex
Varustustasemete Advanced Plus ja
Premium lisavarustuses

2.

1.

16-tollised valuveljed koos õhutakistust vähendavate katetega (10 kodarat)
Varustustasemete Standard ja Advanced standardvarustuses

2.

17-tollised valuveljed (10 kodarat)
Varustustasemete Advanced Plus ja Premium standardvarustuses

3.

16-tollised hõbedased talvised valuveljed (5 kodarat)
Kõigi varustustasemete lisavarustuses
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SÕNASTIK
Tutvuge lähemalt Prius+ tehnoloogiaga.
Elektriline roolivõimendi (EPS)

Äkkpidurduse märguanne (EBS)
Äkkpidurduse korral käivitab EBS sõiduki piduritulede
vilkumise, et hoiatada taga sõitvaid autosid.

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
Erinevalt tavalisest võtmest kuulub võtmeta sisenemisja käivitussüsteemi juurde saatja, mis avab uksed
käepideme tõmbamise peale ja lukustab need vaid ühe
nupuvajutusega. Mootori käivitamiseks või seiskamiseks
vajutage lihtsalt käivitamise/seiskamise nupule. Teil
pole tarvis teha muud, kui kanda nutikat võtit taskus või
käekotis.

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos
elektroonilise pidurdusjõujaotusega (EBD)
ABS ei lase pidurdamise ajal ratastel lukustuda.
Seda funktsiooni täiendab EBD, mis tasakaalustab
pidurdusjõudu kõigi nelja ratta vahel, kompenseerimaks
neile avaldatavat erinevat survet. Koos säilitavad need
kaks süsteemi ka järsu pidurdamise ajal auto juhitavuse.

Hübriidsüsteemi näidik
Hübriidsüsteemi näidik koosneb energia- ja
ökosõidunäidikust. See aitab juhil täiustada oma
ökonoomse sõidu oskusi ja optimeerida kütusekulu.

Piduriabi (BA)
Piduriabi tuvastab äkkpidurduse ja rakendab täiendavat
pidurdusjõudu. See tagab ABSi parima talitluse.

Elektriline roolivõimendi hõlbustab esirataste keeramist,
vähendab kütusekulu ning muudab sõiduki kergemini
kontrollitavaks, eriti väikesel kiirusel.
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Sõnastik

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC+)
VSC+ aitab järskudel pööretel ja libedal teel möödasõidu
ajal säilitada stabiilsust ning vältida libisemist. Kui
süsteem tajub, et sõiduk hakkab libisema, rakendab ta
automaatselt vastava ratta pidureid ning reguleerib
mootori võimsust. Lisaks aitab süsteem juhil rooli
keerata, lihtsustades õigele kursile naasmist.

ISOFIXi kinnitussüsteem
Istmetel on spetsiaalsed kinnituspunktid ja ülemine
rihm, mis hoiavad ära turvatooli ettekaldumise.
See on turvaline ja mugav viis ISOFIXi turvatoolide
kinnitamiseks (saadaval Toyota edasimüüja juures).

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

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

Lülisambavigastusi vähendavad (WIL) esiistmed
Kui teie autole sõidab keegi väikesel kiirusel tagant otsa,
toetavad WIL-tüüpi iste ja peatoed korraga sõitja pead ja
selga, vähendades lülisambavigastuse ohtu.

e-CVT
Uuenduslik elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva
ülekandearvuga käigukast (e-CVT) koordineerib
bensiini- ja elektrimootorite tööd ning tagab ka
sujuvama ja jõulisema kiirenduse. E-CVT valib kõigis
sõidutingimustes optimaalse käigu, tagades sel moel
maksimaalse ökonoomsuse.
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Tehnilised andmed
1,8 l bensiinimootoriga hübriid, e-CVT
Mootor

Vedrustus

Silindrite arv ja paigutus
Klapimehhanism
Töömaht, cm

3

4 reas

Ees

MacPhersoni tüüpi vedrud

16-klapiline DOHC ja VVT-i

Taga

Väändetala

1798

Mõõtmed

73 (99) / 5200

Pikkus, mm

4645

Suurim pöördemoment, Nm / p/min

142/4000

Laius, mm

1775

Hübriidsüsteemi koguvõimsus, kW (DIN hj)

100 (134)

Kõrgus, mm

Suurim võimsus, kW (DIN hj) / p/min

Emissiooniklass

Euro 6W

1575/1600*

Teljevahe, mm

2780

Minimaalne pöörderaadius rehvist mõõdetuna, m

Kütusekulu

5,5/5,8*

Kombineeritud, l / 100 km

4,1/4,4*

Mass

Maanteel, l / 100 km

4,2/4,3*

Tühimass, kg

1500–1570

Linnas, l / 100 km

3,8/4,3*

Täismass, kg

2115

CO2 heitkogus

Piduritega/piduriteta haagise suurim lubatud mass, kg

Kombineeritud, g/km

Kandevõime

95/101*

0/0

Pakiruumi maht pagasikatteni, VDA järgi, 7 istet üleval, liitrites

200

Suurim kiirus, km/h

165

Pakiruumi maht laeni, VDA järgi, 7 istet üleval, liitrites

232

Kiirendus 0–100 km/h (s)

11,3

Pakiruumi maht laeni, VDA järgi, 5 istet üleval, liitrites

768

Tuuletakistustegur

0,28

Pakiruumi maht laeni, VDA järgi, 2 istet üleval, liitrites

1731

Sõiduomadused

Pidurisüsteem
Ees

Ventileeritavad kettad

Taga

Täiskettad
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* Varustustasemetel Advanced Plus ja Premium.

MIKS VALIDA
TOYOTA LIISING?

MIKS VALIDA
TOYOTA KINDLUSTUS?

LIHTNE ASJAAJAMINE

ASENDUSAUTO

KIIRED VASTUSED

ORIGINAALVARUOSAD

Sul pole vaja ise panka minna.

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

Enamasti saabub positiivne vastus 1 tunniga.

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

TASUTA LIISINGU VAHETUS

TOYOTA VOLITATUD REMONDITÖÖKODA

ÜKSAINUS ARVE

TASUTA AUTOABI

ROHKEM LISAVÕIMALUSI

ESIMESE AASTA UUSVÄÄRTUS

3 LIISINGUPAKETTI

OMAVASTUTUS

Toyota Liisinguga on uue Toyota ostul liisingu vahetus
tasuta.

Ühine arve liisingu ja kindlustuse kohta.

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

Vali, milline sobib Sinu soovide ja võimalustega.

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

Kui pead teel peatuma purunenud rehvi, tühja kütusepaagi või liiklusõnnetuse tõttu, siis vali tasuta autoabi
number 655 5401.
Kui Toyota uus auto hävib aasta jooksul, hüvitame Sulle
auto algse maksumuse.

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

Küsi Toyota Liisingu pakkumist Toyota edasimüüjalt. Tegemist on ﬁnantsteenusega. Tutvu liisingutingimustega toyota.ee või konsulteeri spetsialistiga. Toyota Liisingu ﬁnantseerimisteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Krediidikulukuse määr on 102-eurose kuumakse puhul 1,70% (tingimused: auto hind 11 590 eurot; kasutusrent; esimene
sissemakse: 15%; jääkväärtus: 35%; periood 5 aastat; läbisõit: 20 000 km/aastas; lepingutasu 200 eurot; intress 0,99% + 3 kuu EURIBOR). Hinnad sisaldavad käibemaksu.
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NAUTIGE HÜBRIIDI SÕIDUOMADUSI
JA TIPPTASEMEL VARUSTUST
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Pildil kujutatud sõiduk on varustustasemega Premium.

Istekohti seitsmele.
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Suunake oma nutitelefon või veebikaamera
graafilisele kujutisele, et kogeda Prius+ uuel moel.

KUI SOOVITE TEHA UUE PRIUS+-IGA
PROOVISÕITU VÕI SAADA LISATEAVET, VÕTKE
ÜHENDUST KOHALIKU EDASIMÜÜJAGA VÕI
KÜLASTAGE MEIE VEEBILEHTE AADRESSIL
TOYOTA.EE

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 QR-koodide (QR Codes®) loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta
selle eest, kui teil ei õnnestu mõnda QR-koodi lugeda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse ette teatamata muuta tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. • © 2015, NV Toyota Motor
Europe (TME). • Väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.
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