PRIUS+
SPECYFIK ACJA 2017

CENY BRUTTO (PLN)

Cennik obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r.

7 MPV
1,8 Hybrid (136 KM) E-CVT hybryda
Lakier metalik

2 300

Lakier biały perłowy

Active

Premium

Prestige

136 900

145 900

164 900

3 200

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go (wersje Active i Premium)

Dla Ciebie

Dla Twojej firmy

od

10%*

od

30%*

•

* Wysokość wpłaty własnej.

3 341 zł/mc
2 461 zł/mc

2 500

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA WERSJA:
7 MPV 1,8 Hybrid (136 KM) E-CVT hybryda Premium

od
•

zł/mc
1 886 netto
zł/mc
1 201 netto

od

10%*
30%*

Zapytaj w salonie
o specjalną ofertę
1. Średnie spalanie w mieście wynosi zaledwie
3,8 l/100 km.

2. Wyjątkowy komfort: możliwość podróżowania aż 7 osób
w niezwykle wygodnych warunkach.

3. B
 ogate wyposażenie, m.in.: światła w technologii LED,
system multimedialny Toyota Touch 2 z kamerą cofania oraz
17" felgi aluminiowe.

Systemy multimedialne Toyota Touch 2
Toyota Touch 2
•
•
•
•
•
•

1

Toyota Touch 2 with Go

Elementy dodatkowe względem Toyota Touch 2:
• nawigacja satelitarna z mapami Europy Centralnej i Zachodniej
• darmowa aktualizacja map przez 3 lata
• darmowy dostęp do usługi TomTom Real Time Traffic przez 3 lata
• aplikacje multimedialne, m.in: Pogoda, Paliwo, Parking, Google Street View
• komunikaty drogowe TMC

dotykowy wyświetlacz 6,1" z obsługą w języku polskim
radio, złącza USB i Aux-In, obsługa plików MP3, WMA
zestaw głośnomówiący Bluetooth 3.0 z funkcją wyświetlania SMS-ów1
kamera cofania
Bluetooth audio: możliwość słuchania muzyki z telefonu1
integracja z odtwarzaczem iPod1

Elementy dodatkowe względem Toyota Touch 2 with Go dostępne dla wersji Prestige:
• trójwymiarowe mapy
• możliwość połączenia systemu z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
• rozpoznawanie komend głosowych

Lista kompatybilnych modeli telefonów dostępna w stacjach dilerskich.

Wyposażenie dodatkowe

Pakiet Protection

Wykładzina bagażnika

1 050 PLN

Listwy ochronne zderzaków

Aluminiowe nakładki progowe z niebieskim
logo HYBRID

Pakiety dodatkowe
5 000 PLN

PAKIET SKYVIEW
– Dach panoramiczny wykonany
z żywicy z funkcją automatycznego
zamykania rolety

Dostępny w wersji Premium.

Opcje

Active

Premium

2 500 PLN

2 500 PLN

Opcja

Opcja

Opcja

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego2

990 PLN
0 PLN

990 PLN
0 PLN

990 PLN
0 PLN

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system antykradzieżowy:
ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy
poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu3

880 PLN

880 PLN

880 PLN

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go
Dodatkowa rozszerzona gwarancja do 10 lat na akumulator hybrydowy

1
2
3

1

Gwarancja tylko w przypadku wykonywania regularnych testów akumulatora w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty. Szczegóły u Sprzedawcy.
Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych.
Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto z montażem w ASD.

Prestige

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo

Active

Premium

Prestige

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
Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne

–

Czujnik deszczu

–

Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)

–

Zestaw naprawczy
System ochrony przedzderzeniowej (PCS)

Wygląd zewnętrzny

–

–

Active

Premium

Prestige

–

–

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

–

Skyview

Active

Premium

–

–

Komfort

Prestige

Tempomat
Aktywny tempomat
Składane i podgrzewane lusterka z kierunkowskazami
Klimatyzacja automatyczna
Składany trzeci rząd siedzeń (7 miejsc)
System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie bez użycia kluczyka
drzwi kierowcy/pasażera/klapy bagażnika)

/–/–

Skórzana kierownica z przyciskami do obsługi klimatyzacji, telefonu
i systemu audio
Skórzana kierownica z przyciskami do obsługi klimatyzacji, telefonu
i wyświetlacza wielofunkcyjnego

–

Wyświetlacz projekcyjny HUD na przedniej szybie, wyświetlający informacje
o prędkości i trybie jazdy/o manewrach podczas jazdy z włączoną nawigacją

–

Touch Tracer – wyświetlacz pomocniczy przycisków na kierownicy

–

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
Schowek na okulary

Audio

Active

Premium

–

–

System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników) z ekranem dotykowym 6,1"
System audio JBL z 2 dodatkowymi głośnikami
Gniazda USB i Aux-In

Prestige

DANE TECHNICZNE
Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

1,8 Hybrid (136 KM) E-CVT hybryda

Miasto [litry/100 km] koła 16"/17"

3,8/4,3

Poza miastem [litry/100 km] koła 16"/17"

4,1/4,3

Średnio [litry/100 km] koła 16"/17"

4,1/4,4

Zalecane paliwo

bezołowiowa 95 lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

45

Średnia emisja CO2 [g/km] koła 16"/17"

96/101

Norma emisji spalin

Euro 6

Silnik spalinowy
Liczba i układ cylindrów

4, rzędowy

Mechanizm zaworów

16V DOHC VVT-i

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

80 (60)/13 500

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

207

Układ hybrydowy
Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)]

136 (100)

Przekładnia

automatyczna bezstopniowa przekładnia E-CVT

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h]

165

0–100 km/h [s]

11,3

Promień skrętu kół [m] 16"/17"

5,5/5,8

Promień skrętu nadwozia [m] 16"/17"

5,9/6,2

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,28

Zawieszenie
Przód

kolumny MacPhersona

Tył

belka skrętna

Hamulce
Przód

tarczowe wentylowane

Tył

tarczowe

Masy i wymiary
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

2115

Masa własna [kg] min./maks.

1500-1570

Pojemność bagażnika [litry] trzeci rząd siedzeń rozłożony/złożony

200/505

Długość całkowita [mm]

4645

Szerokość całkowita [mm]

1775

Wysokość całkowita [mm]

1575/1600 (z dachem panoramicznym)

Rozstaw osi [mm]

2780

Rozstaw kół z przodu/z tyłu [mm]

1540/1545

Zwis przedni/tylny [mm]

945/920

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

Wybrane elementy układu hybrydowego
są objęte gwarancją na 5 lat lub 100 000 km,
natomiast pozostałe elementy mechaniczne
posiadają gwarancję na 3 lata lub 100 000 km.

Nadwozie posiada 12-letnią
gwarancję na perforację blach
oraz 3-letnią gwarancję
na wady powłoki lakierniczej.

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program
zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Informacje
o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji
pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 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 specyfikacji informacje na temat
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym
pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na 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.).
Reprezentatywny przykład dla kredytu SMARTPLAN: cena nowego samochodu 70 000,00 zł, wpłata własna 21 000,00 zł, czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, miesięczna wartość raty kredytowej 1 210,00 zł, z Ostatnią
Ratą 14 000,00 zł, oprocentowanie nominalne w skali rocznej 5,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,48%. Całkowita kwota kredytu 49 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 10 339,09 zł (obejmuje prowizję
bankową 1 470,00 zł, odsetki 5 879,05 zł oraz szacunkowy kosztu ubezpieczenia komunikacyjnego AC 2 990,04 zł), całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 59 339,09 zł. Kalkulacja ważna na dzień: 29.05.2017 r.
Rata Leasingu SMARTPLAN netto, kalkulacja z dnia 29.05.2017 r. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

www.toyota.pl

www.toyota.pl/business

