
PRIUS Plug-in
Prihranek Akcijska cena

Luna 35,800 €       2,000 €       33,800 €                
Sol 36,400 €       2,000 €       34,400 €                
Executive 39,900 €       2,000 €       37,900 €                

Veljavnost cenika od: 29.9.14

Kovinska barva: 480 €            
Biserna barva: 720 €            

Vozilo ustreza pogojem za pridobitev subvencije Eko sklada v vrednosti 3.000 €!

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
* za podrobnejše informacije o garanciji preverite pri vašem prodajalcu

V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 130 EUR.

Plug-in hibrid
bencinski motor 1,8 VVT-i, 1798 ccm, 73 kW (99 KS) / elektromotor 60 kW (82 KS)



PRIUS Plug-in
Luna - osnovna oprema 
Varnost
ABS (Anti lock Brake System) Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju EV (električno vozilo) karakteristike
Aktivna vzglavnika spredaj Čas polnjenja baterije: cca. 1,5 ure
BA (Brake assistance) Sistem pomoči za zaviranje v sili Doseg v električnem načinu vožnje: do 25 km
EBD (Electronic Brake force Distribution) Sistem elektronske 
    porazdelitve zavorne sile Sol - dodatno k opremi Luna
EBS (Emergency Brake Signal)  Sistem opozarjanja pri zaviranju v sili Notranjost
TRC (Traction Control) Sistem nadzor zdrsa pogonskih koles Vrhunsko ozvočenje JBL z osmimi zvočniki
VSC+ (Vehicle Stability Control) Sistem nadzora stabilnosti 
      vozila s krmilno asistenco Tehnika
Varnostna blazina za voznika in sopotnika Smart Entry & Push Start sistem za samodejno odklepanje  
    z dvostopenjskim delovanjem       in  zagon motorja s pritiskom na gumb
Stranski varnostni blazini spredaj Senzor za dež
Stranski varnostni zavesi spredaj in zadaj
Varnostna blazina pri vozniku za kolena Executive - dodatno k opremi Sol
Omejevalnik zatezne sile varnostnih pasov Notranjost
Pirotehnični zategovalnik varnostnih pasov spredaj Usnjeno oblazinjenje v notranjosti
ISOFIX sistem pritrditve otroških sedežev v 2. vrsti Ogrevana prednja sedeža
WIL sistem za zaščito vratu pri trku Navigacijska naprava s 7 palčnim na na dotik občutljiv

     barvni zaslon
Notranjost Elektrokromatsko notranje ogledalo (samodejna zatemnitev)
Samodejna (električna) klimatska naprava s protiprašnim filtrom
Električni pomik vseh stekel s funkcijo One touch in varnostnim Zunanjost
     mehanizmom Vodo odbojna prednja stranska stekla
Toyota Touch 6,1" na dotik občutljiv barvni zaslon
Bluetooth® - sistem za prostoročno telefoniranje in prenos glasbe Tehnika
Radio CD MP3 s šestimi zvočniki Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji s smernimi črtami
Upravljanje zaslona, audio naprave in telefona na volanu IPA (Intelligent Parking Assist) Sistem samodejnega parkiranja
Volan z več funkcijskima gumboma Touch Tracer Prednji žarometi v LED tehnologiji s samodejno nastavitvijo 
Več informacijski zaslon (ura, poraba goriva, zgodovina porabe,     višino snopa   in sistemom za pranje žarometov
     povprečna hitrost, indikator ekološke vožnje in prikaz delovanja Senzor svetlobe
     hibridnega sistema)
Sredinski naslon za roke v prvi vrsti s predalom z AUX in USB vhodom 
      za zunanje naprave in 12V vtičnico
Sredinski naslon za roke z držalom za pijačo v zadnji vrsti 
Voznikov sedež nastavljiv po višini in električno nastavljiv v ledvenem delu
Predal za očala na stropu 
Dvojno dno prtljažnika
Rolo prtljažnega prostora
Zadnja klop deljiva v razmerju 60:40j p j j

Zunanjost
Električno nastavljivi in ogrevani ogledali v barvi vozila
Električno poklopljivi zunanji ogledali
LED dnevne luči
Zadnje luči v LED tehnologiji
Prednji meglenki
15-palčna lita platišča s pokrovi
Pnevmatike dimenzije 195/65 R15
Komplet za enostavno popravilo predrtih pnevmatik 
Kljuke vrat v srebrni barvi
Vtičnica za polnjenje baterije

Tehnika
Hibridni pogon 
Priključni hibrid (možnost električnega polnjenja)
Neskončnostopenjski samodejni menjalnik
EV način delovanja (samo na električni pogon)
Kartica ključ
Smart Entry & Push Start sistem za samodejno odklepanje  (samo
     pri vozniku) in  zagon motorja s pritiskom na gumb
Tempomat
Prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu (HUD)
Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
Litijionska baterija 
Polnilni kabel (preko "navadne" 220V vtičnice, 16A)
Sistem nadzora tlaka v pnevmatikah
Električni progresivni servo volan 
Elektronska blokada motorja
Sistem nadzora tlaka v pnevmatikah

Poraba vozil pri kombinirani vožnji: 2,1 l/100 km. Emisije CO2: 49 g/km.

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. 


