
Prius - Dodatna oprema



Pravijo, da je Prius najnaprednejši 
avtomobil na svetu.
Revolucionarna tehnologija, 
čedna zunanjost, prostornost, 
udobje in edinstveni vozni užitki. 
Toda to še ni vse. Z originalno 
Toyotino dodatno opremo je 
lahko izkušnja s Priusom še bolj 
osebna, saj imate na voljo pestro 
izbiro okrasnih, praktičnih in 
tehničnih rešitev. Vsa dodatna 
oprema je izdelana z enako 
premišljenostjo in predanostjo 
kakovosti kot sam Prius.
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Samo za vas
Prius s ponosom razkazuje svoje nezgrešljive 
aerodinamične obline, kjer koli se pojavi. Zasnova je 
elegantna in sodobna, Toyotina dodatna oprema pa je 
tako prilagodljiva, da boste z njo zlahka prikrojili 
Priusa svojemu lastnemu okusu.

Okrasna in zaščitna dodatna oprema ali posebni 
nastavki za prevoz prtljage; vse je bilo zasnovano 
posebej za Priusa. Namestitev je preprosta, vsi deli pa 
se popolnoma zlijejo v celoto. Vsak najmanjša 
podrobnost pripomore k harmoniji med vami, vašim 
avtom in vašim življenjem.
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Eleganca
S Toyotino dodatno opremo lahko resnično izrazite svojo osebnost. Vsak kos 
se neopazno zlije s Priusovo obliko, hkrati pa doda svoje k prepoznavni 
celostni podobi. Prius bo dajal vtis skladnosti in elegance ne glede na to, ali 
gledate posamezne dele dodatne opreme ali kombinacijo vseh skupaj.
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01 Obrobe sprednjih meglenk 
 Kromirani robovi poudarijo 

meglenki vašega avtomobila.

02	 Bočni	letvi
 Izbrani kromirani poudarki na 

bočnih vratih.

03	 Zaščitna	plošča	na	zadnjem	
odbijaču	

 Iz nerjavečega jekla za lepši 
videz in zaščito laka na 
odbijaču.

04	 Okrasna	letev	nad	registrsko	
tablico	

 Poudarek tablice s kančkom 
kroma.

05	 Okrasna	letev	na	spodnjem	
robu	zadnjih	vrat	

 Vpadljiv kromiran detajl na 
spodnjem robu prtljažnih vrat.
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Zaščita
Priusova dodatna oprema je namenjena pastem sodobnega življenja, saj nudi 
zanesljiv dodaten zaščitni sloj, ki ščiti pred naključnimi poškodbami, do 
katerih zlahka pride na današnjih zgoščenih cestah in parkiriščih.

Od zaščitnih letev in zavesic proti blatu do tipal sistema za pomoč pri 
parkiranju - na voljo imate pestro izbiro opreme, s pomočjo katere boste 
ohranili svojega Priusa v brezhibnem stanju.
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01	Vogalne	zaščitne	letve
 Zaščita sprednjega in 

zadnjega odbijača pred 
praskami.

02	Zaščitne	bočne	letve
 Zaščita vrat pred manjšimi 

poškodbami.

03	Zaščitna	folija	zadnjega		
	 odbijača
 Prozorna lepilna folija za 

zaščito laka na odbijaču.

04	Deflektorji	zraka
 Zmanjšujejo piš vetra in 

vrtinčenje zraka med 
vožnjo z odprtimi stekli.

05	Zavesice	proti	blatu
 Po meri oblikovane za 

sprednja in zadnja 
blatnika.

06	Varnostne	kolesne	matice
 Z okroglim profilom in 

kodiranim ključem boste 
zaščitili svoja dragocena 
lita platišča.

07	Tipalo	sistema	za	pomoč		
	 pri	parkiranju
 V barvi odbijačev.
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Toyotin	sistem	za	pomoč	pri	parkiranju
Toyotin sistem za pomoč pri parkiranju vam bo prihranil marsikatero prasko pri manevriranju na 
ozkih prostorih.

Opremljen je z ultrazvočnimi tipali v zadnjem in/ali sprednjem odbijaču. Povezana so z zvočnim 
signalom v kabini, ki vas z naraščanjem glasnosti opozarja na bližajoče se ovire. Zvočna signala 
sprednjih in zadnjih tipal se razlikujeta, tako da ju lahko ločite.

Zadnja tipala se samodejno aktivirajo, ko prestavite v vzvratno, sprednja pa so običajno aktivirana, 
če vozite s hitrostjo, manjšo od 15 km/h. Obe skupini tipal lahko ločeno izključite. 

 



Pustolovščine
Življenje je velika pustolovščina. Ogromno je stvari, ki jih je treba doživeti in v 
njih uživati. Ko boste svojega Priusa opremili s Toyotinim strešnim 
prtljažnikom in nastavki po lastni izbiri, boste odkrili nešteto možnosti za 
izkoriščanje prostega časa.
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01	Strešni	prtljažnik	
 Čvrsti in lahki aluminijasti 

nosilci z možnostjo 
zaklepanja.

02	Strešni	kovček	za	smuči		
-	standardni

 Namenjen smučarski 
opremi. Priročno odpiranje 
z desne strani in centralno 
zaklepanje.

03	Strešni	kovček	 
-	standardni	

 Aerodinamična oblika in 
prostorna notranjost. 
Centralno zaklepanje in 
odpiranje z desne strani.

04	Strešni	kovček	za	smuči	 
-	luksuzni

 Prostornost in 
aerodinamična oblika z 
elegantno zunanjostjo in 
natančno izdelano 
notranjostjo. Centralno 
zaklepanje in odpiranje z 
desne strani.



07	Prtljažnik	za	smuči
 Izbirate lahko med dvema 

modeloma s ključavnicami. 
Z manjšim prtljažnikom 
lahko prevažate štiri pare 
smuči ali dve snežni deski. 
Na večjem pa je prostora za 
šest parov smuči ali štiri 
snežne deske.

08	Nosilec	za	jadralno	desko	
in jambor 

 Namensko zasnovan za 
nerodno oblikovane 
jadralne deske in jambor.

09	Nosilec	za	kajak	
 S ključavnico in 

nastavljivimi jermeni za 
prevoz kajakov.

Zadnji	nosilec	za	kolesa
Lahek nosilec z možnostjo zaklepanja omogoča varen prevoz 
dveh koles brez vlečne kljuke. Domiseln sistem “Easy Click” 
poenostavi namestitev in odstranitev, mogoče pa ga je tudi 
nagniti, kar olajša dostop do prtljažnika in omogoča, da je dno 
prtljažnika ravno, tudi kadar nosilec koles ni v uporabi. Sistem 
ima vgrajene zadnje luči in nosilec registrske tablice.

05	Strešni	kovček	-	luksuzni
 Elegantni zunanji detajli in 

po meri izdelana 
notranjost višje kakovosti. 
Centralno zaklepanje in 
odpiranje z desne strani.

06	Luksuzni	nosilec	za	kolesa	
 Z okvirjem iz lahkega 

aluminija, profili, ki so 
oblikovani tako, da trdno 
držijo kolesa med 
prevozom, in zanesljivim 
sistemom proti kraji. 
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Vaš osebni prostor
V Priusovi mirni in prefinjeni notranjosti si boste 
oddahnili od vrveža zunanjega sveta. Vožnja bo tiha 
in tekoča, prostora pa je toliko, da lahko vsa družina 
uživa v udobju.

S Toyotino dodatno opremo lahko izrazite svojo 
individualnost in svoj življenjski slog. S širokim 
izborom okrasnih, zaščitnih in praktičnih dodatkov 
lahko notranjost svojega Priusa še bolj približate 
lastnemu okusu.
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Praktičnost
S Toyotino dodatno opremo bodo prišli do izraza različni načini ujemanja ljudi 
in njihovih avtomobilov. Na izbiro imate praktične rešitve za vožnjo po 
podeželju ali v mestu, za dolge poti ali hitre mestne opravke.

Za primer lahko omenimo široko ponudbo tepihov, s katerimi boste zaščitili 
pod avtomobila. Med opremo za prtljažnik se najdejo hladilna skrinja in mreže 
za pritrditev tovora, s pomočjo katerih bo vaš prtljažnik vedno zgledno urejen. 
Omislite pa si lahko tudi filter za prečiščevanje zraka, ki prihaja v kabino.

07	 Gumijasti	tepihi
 Najboljša zaščita pred 

blatom in umazanijo.

08 Hladilna skrinja
 Priključite jo v 12-voltno 

vtičnico v svojem 
avtomobilu in vaša 
okrepčila bodo ostala 
topla ali hladna.

09	 Filter	zraka	v	kabini
 Preprečuje vdor cvetnega 

prahu, prahu, neprijetnega 
vonja in dima v kabino.
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01	 Ščitniki	vratnih	pragov
 Elegantna zaščita vratnih 

pragov iz brušenega 
aluminija.

02	 Obloga	prtljažnika
 Odporna nedrseča 

gumijasta podloga v črni 
barvi z dvignjenimi robovi.

03	 Vodoravna	mreža	za	
pritrditev	tovora

 Idealna rešitev za 
preprečevanje drsenja 
potovalk po prtljažniku.

04	 Navpična	mreža	za	
pritrditev	tovora

 Praktičen način 
pritrjevanja manjših 
predmetov.

05	&	06	Tkani	tepihi
 Iz visokokakovostnega 

velurja v sivi ali zelenkasto 
modri barvi.
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10	Ogrevan	sprednji	sedež
 Prijetna toplota za hladne dni.
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Varnost
S Toyotinimi otroškimi sedeži boste pomirjeni, saj boste vedeli, da vaši 
najmlajši potujejo varno in udobno. Vsak model sedeža je namenjen točno 
določeni starostni skupini.
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01		Otroški	sedež	Babysafe
 Udobje in zaščita za 

dojenčke do petnajstega 
meseca starosti (do 13 kg).  
Z zložljivo zaščito pred 
soncem in vetrom.

02		Otroški	sedež	Duo	Plus	
ISO	fix

 Za otroke med osmim 
mesecem in četrtim letom 
starosti (približno 9-18 
kg). Sedež se pripne na 
pritrdišča ISO fix na 
zadnjih sedežih, kar 
zagotavlja optimalno 
varnost, saj je pripet 
neposredno na karoserijo 
avtomobila. Na zgornjem 
delu ga lahko dodatno 
pritrdite in preprečite, da 
bi se prevrnil naprej. 
Zajetna zaščita glave v 
primeru bočnega trčenja.

03		Otroški	sedež	Kid
 Po višini nastavljiv sedež 

za otroke med tretjim in 
dvanajstim letom starosti 
(približno 15-36 kg). 
Jahač in nastavljiv naslon 
za glavo za odraščajočega 
otroka.

03
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Tehnične novosti
Napredna tehnologija predstavlja srce in dušo Priusa. 
Zaradi Toyotinih novosti bo vaš avtomobil užitek 
voziti.

Enako velja za Toyotino tehnološko napredno 
dodatno opremo. Navigacijski sistem vas bo vodil po 
vsej Evropi. Na voljo imate opremo, ki bo izboljšala 
vašo komunikacijo s svetom. In opremo, ki bo v 
razvedrilo vam in vašim sopotnikom, kamor koli se 
boste podali.

Vsi gumbi in vsi zasloni so zasnovani tako, da 
omogočajo enostavno uporabo. Vsaka funkcija 
zadovolji določeno potrebo.
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Naprednost
Toyotine tehnološko napredne rešitve lepo dopolnjujejo dinamiko  
sodobnega življenja.

Ne glede na to, ali bi v svojem avtomobilu radi razvedrilo med vožnjo, 
navigacijo po vsej Evropi ali pa bi preprosto radi ostali v stiku s svojimi 
domačimi, boste med Toyotino dodatno opremo gotovo našli kaj zase.  
Izredno tih Prius je popolno okolje za uživanje v vseh možnih dodatkih.

01	Modularni	sistem	za	
razvedrilo

 Omogoča jasen ogled 
filmov ali slik na 
7-palčnem zaslonu.

02	 Slušalke
 Infrardeče slušalke se 

samodejno izključijo, če 
dalj časa ne prejemajo 
signala, in tako podaljšajo 
življenjsko dobo baterij.

03	 Daljinski	upravljalnik
 Potnikom omogoča 

upravljanje sistema za 
razvedrilo, ne da bi morali 
odpeti varnostni pas.
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Modularni	sistem	za	razvedrilo	
Potnikom na zadnjih sedežih se bo med predvajanjem filma ali 
igranjem igralne konzole zdelo, da je potovanje minilo, kot bi 
mignil.

Sistem vključuje DVD/CD/MP3-predvajalnik, 7-palčni zaslon, 
infrardeče slušalke, daljinski upravljalnik in vhod USB, v katerega 
lahko priključite pomnilniški medij.

Sistem lahko prenašate med sedeži ali ga prenesete celo v drugo 
vozilo. Višino zaslona lahko prilagodite uporabniku.

02
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Navigacijski	sistem	TNS510
Sistem TNS510 nudi več kot zgolj vodenje po poti. Gre za popoln navigacijski in večpredstavnostni center. S svojim 5,8-palčnim 
zaslonom na dotik nudi izredno enostavno uporabo.

Navigacijski sistem vključuje barvne zemljevide in razločno glasovno vodenje. Hitro preračunavanje poti, možnost shranjevanja ciljev in 
sistem Dynamic Route Guidance* vam bodo v pomoč pri izogibanju prometnim nevšečnostim.

Večpredstavnostne funkcije vključujejo vgrajen radijski sprejemnik, CD-predvajalnik z možnostjo predvajanja formatov WMA/MP3/
CDX, prenos zvoka prek sistema Bluetooth® in možnost priključitve različnih naprav prek vhodov AUX in USB. S posebnim kompletom 
lahko svoj iPod povežete s sistemom TNS510.

*Sistem Dynamic Route Guidance je odvisen od radijskih prometnih obvestil, ki se razlikujejo od države do države. 
**Pri najbližjem prodajalcu Toyotinih avtomobilov vprašajte glede združljivosti sistema z različnimi mobilnimi telefoni. 

Prostoročni	sistem	Bluetooth®**
Popoln dodatek za vašega Priusa, če ta še ne omogoča 
komunikacije prek tehnologije Bluetooth®. Sistem omogoča 
izredno enostavno uporabo z gumbi za upravljanje na 
volanskem obroču in funkcijo prepoznavanja glasu. Prek 
avtomobilskih zvočnikov lahko tudi predvajate glasbo, ki je 
shranjena na vašem mobilnem telefonu.  
 
Dodatna	oprema	sistema	Bluetooth®** 
Dodatne prednosti za uporabnike telefonov s podporo 
Bluetooth®. Oprema vsebuje zunanjo anteno in brezžično 
priklopno postajo, na kateri lahko napolnite baterijo svojega 
mobilnega telefona. Združljiv je z vso Toyotino serijsko vgrajeno 
in dodatno opremo, ki podpira tehnologijo Bluetooth®, vključno 
s prostoročnim sistemom.  
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Vrhunski	zvok	JBL
Če je glasba vaša strast, boste naravnost uživali v zvoku vrhunskega sistema 
zvočnikov JBL. Ti zvočniki zagotavljajo najvišjo kakovost poslušanja ne glede na 
to, ali je vir zvoka CD-plošča, prenosni predvajalnik ali avdiosistem. Sistem 
vključuje ojačevalnik DSP (440 W), sprednje srednjetonske in nizkotonske 
zvočnike, zadnje visokotonske in nizkotonske zvočnike in zadnji globokotonski 
zvočnik (110 W). Kombinacija zvočnikov ustvari izjemen prostorski zvok.



Celovitost
Bistvo Toyotine tehnologije, uporabljene pri dodatni opremi, je v povezovanju 
in izboljševanju. S Toyotino dodatno opremo lahko bolje izkoristite svoj 
avdiosistem, povežete svoje osebne naprave s sistemi v avtomobilu in celo 
okrepite varnost svojega avtomobila in doma. Pri njeni zasnovi smo poskušali 
upoštevati vse sisteme.
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0201 DAB 
 Nadgradnja Toyotinega radijskega 

sprejemnika ali večpredstavnostnega 
navigacijskega sistema s standardom 
oddajanja digitalnega zvoka.

02	Priključki	za	iPod,	iPhone	in	kabel	USB
 Priključki ob sredinski konzoli omogočajo 

povezavo vaših prenosnih naprav s 
Priusovim serijsko vgrajenim 
večpredstavnostnim navigacijskim 
sistemom ali radijskim sprejemnikom.

03 HomeLink
 Sistem, ki vam omogoča upravljanje treh 

domačih samodejnih sistemov, na primer 
garažnih vrat, dvoriščnih vrat in varnostne 
osvetlitve, kar iz vašega avtomobila.

04	Alarmni	sistem
 Zanesljiv alarmni sistem, ki dopolnjuje 

serijsko vgrajeno elektronsko blokado 
motorja. Dodatno tipalo nagiba vas 
opozori na poskus tatvine in vleke vozila.
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Paketi dodatne opreme
S paketi Priusove dodatne opreme lahko ustvarite svoj lasten slog. Vsak 
paket je bogato opremljen, hkrati pa poenostavi postopek prilagajanja 
avtomobila vašim željam.

Paketi	dodatne	opreme	Toyote	Prius 

Paket	avdioopreme		 Paket	s	kromiranimi	dodatki	 Paket	dodatne	zaščite	in	opreme	za	prtljažnik

Priključki za iPod®, iPhone® in kabel USB Kromirana obroba sprednjih meglenk Navpična mreža za pritrditev tovora 

Prostoročni sistem Bluetooth®* Okrasne bočne letve Obloga prtljažnika 

 Okrasna letev na spodnjem robu zadnjih vrat Zaščitna plošča na zadnjem odbijaču 

  Ščitniki vratnih pragov 

 

Paket	avdioopreme
Vaš Prius bo s paketom dodatne avdioopreme postal pravo večpredstavnostno središče. V sredinski 
konzoli najdete priključke za iPod in iPhone in vhod USB, s pomočjo katerih boste svoje naprave 
povezali z vgrajenim avdiosistemom in navigacijskim sistemom. S prostoročnim sistemom Bluetooth®, 
ki vključuje enostaven sistem glasovnega upravljanja, gumbe na volanskem obroču in možnost 
predvajanja glasbe z vašega telefona prek avtomobilskih zvočnikov, pa boste lahko bolje izkoristili tudi 
svoj mobilni telefon*. 
*Pri najbližjem prodajalcu Toyotinih avtomobilov vprašajte glede združljivosti sistema z različnimi mobilnimi telefoni.

Paket	s	kromiranimi	dodatki
Za elegantnimi aerodinamičnimi linijami Priusa se povsod obračajo glave. Paket s kromiranimi dodatki 
še dodatno pripomore k temu. Kromirani obrobi sprednjih meglenk, kromirani bočni letvi in vpadljiva 
letev na zadnjih vratih sestavljajo usklajeno, a zelo posebno zaključeno enoto.

Paket	dodatne	zaščite	in	opreme	za	prtljažnik
Svoje avtomobile izkoriščamo za različne namene. V tem paketu opreme lahko vsakdo najde kakšno 
praktično rešitev zase. Na voljo je zaščita zgornjega roba odbijača iz nerjavečega jekla, mreža za 
pritrditev tovora, odporna gumijasta obloga prtljažnika in elegantni aluminijasti ščitniki vratnih 
pragov.

01	Priključki	za	iPod,	iPhone	in	
vhod	USB

 Povežejo vaše prenosne naprave 
s Priusovim serijsko vgrajenim 
večpredstavnostnim 
navigacijskim sistemom ali 
radijskim sprejemnikom.

02	Navpična	mreža
 Z njeno pomočjo bodo manjši 

predmeti ostali lepo na svojih 
mestih.

03	Prostoročni	sistem	Bluetooth®*
 Popoln dodatek za vašega Priusa, 

če ta še ne omogoča 
komunikacije prek tehnologije 
Bluetooth®. Vključuje gumbe na 
volanskem obroču, sistem 
glasovnega upravljanja in 
možnost predvajanja glasbe z 
vašega telefona prek 
avtomobilskih zvočnikov.

04	Obloga	prtljažnika
 Gumijasta obloga v črni barvi z 

dvignjenimi robovi.

05	Okrasna	letev	na	spodnjem	robu	
zadnjih	vrat

 Vpadljiv kromiran detajl.

06	Ščitniki	vratnih	pragov
 Zaščita vratnih pragov iz 

brušenega aluminija.

07	Zaščitna	plošča	na	zadnjem	
odbijaču

 Zaščita laka iz nerjavečega jekla.

08	Bočni	letvi
 Izbrani kromirani poudarki na 

bočnih vratih.

09 Obroba sprednjih meglenk
 Kromiran rob poudari meglenki.
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Nega
Včasih so malenkosti najpomembnejše. Nikoli ne veste, kaj vas čaka za 
naslednjim ovinkom. Med Priusovo dodatno opremo so tudi podrobnosti, ki 
so namenjene vaši varnosti in negi vašega avtomobila.

01
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0401	Gasilni	aparat,	varnostni	
trikotnik,	komplet	prve	
pomoči

 Obvezna oprema za 
nepričakovane težave.

02	Odsevni	jopič
 Opazuj in bodi opažen je 

zlato pravilo osebne 
varnosti.

03	Korektor	laka
 Na voljo v obliki pisala in 

razpršila. Namenjen vsem 
drobnim praskam.

04	Komplet	rezervnih	žarnic
 Ostanite varni s 

kompletom nadomestnih 
žarnic.

05	Rezervni	akumulator
 Ustvarjen za vašo Toyoto 

Prius.

06	Nega	avtomobila
 Sredstva za čiščenje 

stekla, oblazinjenja in 
usnja in tekočina za pranje 
vetrobranskega stekla.
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Gumijasti tepih 15 
Hladilna skrinja 15 
HomeLink 23 
Modularni sistem za razvedrilo 20 
Mreže za prtljažni prostor 14 
Navigacijski sistem TNS510 21 
Nega avtomobila 26 
Nosilci za kolesa 10 
Nosilec za jadralno desko in jambor 11 
Nosilec za kajak 11 
Obloga prtljažnika 14 
Obroba sprednjih meglenk 06 
Ogrevan sprednji sedež 15 
Okrasna letev na spodnjem robu zadnjih vrat 07

 Stran 
Okrasna letev nad registrsko tablico 07
Okrasne bočne letve 07
Otroški sedeži 16
Priključki za iPod, iPhone in kabel USB 23
Prostoročni sistem Bluetooth® 21
Prtljažnik za smuči 11
Strešni kovčki 10
Strešni kovčki za smuči 10
Strešni prtljažnik 10
Ščitniki vratnih pragov 14
Tipalo sistema za pomoč pri parkiranju 09
Tkani tepihi 15
Varnostne kolesne matice 09
Vogalne zaščitne letve 08
Vrhunski zvok JBL 22
Zaščitna folija zadnjega odbijača 08
Zaščitna plošča na zadnjem odbijaču 07
Zaščitne bočne letve 08
Zavesice proti blatu 08



Kolikor nam je znano, so bile v času predaje v tisk vse informacije v tem katalogu pravilne. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tem katalogu so v skladu z 
lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se lahko razlikujejo od modelov v vaši regiji. Za podrobnosti o lokalnih tehničnih podatkih in opremi vas prosimo, da se obrnete na 
najbližjega pooblaščenega prodajalca. • Barve karoserije vozila se lahko rahlo razlikujejo od barv, natisnjenih na slikah v tem katalogu. • Toyota Adria si pridružuje 
pravico do sprememb vseh tehničnih podatkov in opreme brez predhodnega obvestila. • © 2011 izdala Toyota Adria. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno na 
kakršen koli način reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria d.o.o.
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