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Motor ccm KM/kW CO2 (g/km) Cena (€)
Akcijska cena 

(€)

Solar 5 vrat 1,8 VVT-i hibrid 1798 122/90 29 41,300

Sol 5 vrat 1,8 VVT-i hibrid 1798 122/90 29 38,800 35,300

Executive 5 vrat 1,8 VVT-i hibrid 1798 122/90 29 41,900

SOL EXECUTIVE SOLAR Cena (€)

○ ○ ○ 480

○ ○ ○ 720

○ ○ ○ 720

○ ● ‒ 600

○ ○ ○ 222

○ ○ ○ 108

○ ○ ○ 69

● = Serijska oprema    ○ = Opcija     – = Ni na voljo

Veljavnost cenika od: 26.7.2019

Cena vključuje: 

- paket storitve Toyota Eurocare - 24 urna brezplačna pomoč na cesti

- 3 letno garancijo / 100.000 km

- 5 letno garancijo / 100.000 km - za elemente Hibridnega pogona*

- 5 letno jamstvo / brez omejitve kilometrov

- 10 let jamstva na hibridno baterijo

* za podrobnejše informacije o garanciji preverite pri vašem prodajalcu

V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 180 EUR.

CENIK PRIUS Plug-in

Modeli s hibridnim pogonom

Kovinska barva:

Biserna barva:

Ekskluzivna rdeča barva:

Parkirni senzorji z inteligentnim sistemom za pomoč pri parkiranju s funkcijo zaviranja 

(IPA & ICS)

Toyota Protect nanos -zaščita zunanjosti:

Toyota Protect nanos - zaščita notranjosti:

Toyota Protect nanos - zaščita alu platišč:

Možnost uveljavljanja nepovratne finančne spodbude Eko sklada v znesku 2.000€*
(*Pred nakupom preverite možnost pridobitve nepovratnih finančnih spodbud na www.ekosklad.si )



Varnost: Notranjost:
Paket aktivne varnosti Toyota Safety Sense®: 5 sedežev

 -Sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk (vključno s pešci) Voznikov sedež nastavljiv v 6 smereh (električno nastavljiv v ledvenem delu)

  s samodejno aktivno pomočjo pri zaviranju (PCS) Sovoznikov sedež nastavljiv v 4 smereh

 - Prilagodljivi radarski tempomat (ACC) Ogrevana sprednja sedeža

 - Sistem prepoznavanja prometnih znakov (RSA) Zadnja klop deljiva v razmerju 60:40

 - Sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi voznega pasu Samodejna dvopodročna klimatska naprava z zaznavanjem potnikov in toplotno črpalko

 s samodejno pomočjo pri usmerjanju (LDA+LKA) 20,3-centimetrski (8-palčni) na dotik občutljiv barvni zaslon Toyota Touch 2

 - Sistem samodejnega prilagajanja nezasenčenega snopa žarometov (AHS) Večinformacijski zaslon sestavljen iz dveh barvnih 10,7-centimetrskih (4,2-palčnih) TFT prikazovalnikov

Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju (ABS) Bluetooth® - sistem za prostoročno telefoniranje in prenos glasbe

Sistem elektronske porazdelitve zavorne sile (EBD) Radio z analognim (AM/FM) in digitalnim sprejemnikom (DAB+), USB vhodom in 6 zvočniki

Sistem opozarjanja pri zaviranju v sili (EBS) Upravljanje avdio naprave, telefona in potovalnega računalnika na volanu

Sistem nadzor zdrsa pogonskih koles (TRC) V usnje oblečen volanski obroč 

Sistem nadzora stabilnosti vozila s krmilno asistenco (VSC) Sredinski odlagalni del, obroba prestavne ročice in

7 zračnih blazin  detajli na volanskem obroču  v piano črni barvi

Omejevalnik zatezne sile varnostnih pasov Sredinska konzola v piano črni barvi

Pirotehnični zategovalnik varnostnih pasov spredaj Sredinski naslon za roke s predalom spredaj

WIL sistem za zmanjševanje poškodb vratu na prednjih sedežih Sredinski naslon za roke na zadnji klopi

ISOFIX sistem pritrditve otroških sedežev v 2. vrsti Kromirane okrasne obrobe zračnikov

Električni pomik vseh stekel s funkcijo One touch in varnostnim mehanizmom

Tehnika: Elektrokromatsko notranje ogledalo 

Sončne celice na strehi vozila (samo oprema Solar)  (samodejna zatemnitev)

Priključni hibridni pogon Rolo prtljažnega prostora

EV način delovanja (vožnja samo na elektriko)

Navigacijska naprava Zunanjost:

Toplotna črpalka za ogrevanje vozila Električno nastavljivi, samodejno poklopljivi in ogrevani zunanji ogledali v barvi vozila

Neskončnostopenjski samodejni menjalnik E-CVT LED Dnevne luči
Smart Entry & Start sistem za samodejno odklepanje Bi-LED žarometa s samodejno nastavitvijo višine snopa in funkcijo zakasnitve izklopa

 in zagon motorja s pritiskom na gumb Zadnje luči v LED tehnologiji

Sistem nadzora tlaka v pnevmatikah (TPMS) 38,1-centimetrska (15-palčna) lita platišča
Sistem pomoči pri speljevanju v klanec (HAC3) Pnevmatike dimenzije 195/65 R15

Senzor svetlobe Komplet za popravilo pnevmatik

Senzor za dež Antena v obliki plavuti morskega psa

Kamera zadaj z usmerjevalnimi črtami za pomoč

 pri vzvratni vožnji

Brezžični polnilec prenosnih naprav

Električni servo volan nastavljiv po globini in višini (EPS)

Nastavljiv omejevalnik hitrosti (ASL)

Premična loputa rešetkaste maske za 

 usmerjanje zračnega toka

Dvojni hladilni sistem

Hladilnik izpušnih plinov

Opozorilo za nivo tekočine

 za pranje vetrobranskega stekla

12V vtičnici (spredaj, zadaj)

Tehnika:

Brez sončnih celic na strehi vozila

Barvni prikazovalnik podatkov  na vetrobranskem steklu (HUD)

Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM)

Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri vzratnem speljevanju s parkirnega prostora (RCTA) 

Executive - dodatno k opremi Sol

Tehnika: Notranjost:

JBL sistem ozvočenja Usnjeno oblazinjenje sedežev

Parkirni senzorji z inteligentnim sistemom za pomoč pri parkiranju Sredinski naslon za roke na zadnji klopi iz umetnega usnja

 s funkcijo zaviranja (IPA & ICS)

Panoramic View Monitor (omogoča 360⁰ pogled okoli vozila ter pogled

 na vozilo in okolico iz ptičje prespektive s pomočjo 4 kamer)

PRIUS Plug-in

Solar - osnovna oprema

Sol - dodatno k opremi Solar

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo 

vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik 

velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer.

TOYOTA ADRIA d.o.o,

Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče

T: 01/530 50 60

F: 01/530 50 78


