
Dodatna oprema Toyote Prius+
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Osebna izbira
Vaša, družinska in življenjska. Z originalno Toyotino dodatno opremo 
boste izvlekli še več iz Toyote Prius+. S pestro izbiro elegantnih, 
praktičnih in inovativnih dodatkov lahko svoj avtomobil povsem 
prilagodite svojim željam.
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Paket zaščitne 
dodatne opreme 
Paket Toyotine zaščitne opreme nudi individualnost, dodano vrednost in 
praktičnost. Odporna gumijasta obloga prtljažnika in elegantni ščitniki 
vratnih pragov so praktične rešitve, ki pridejo prav vsak dan.
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Obloga prtljažnika
Odporna nedrseča gumijasta 
podloga v črni barvi z 
dvignjenimi robovi.
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Ščitniki vratnih pragov
Elegantna zaščita laka na 
vratnih pragovih iz brušenega 
aluminija.



Tehnologija z navdihom
Inovativnost je navdihnila tako Toyoto Prius+ kot tudi 
pestro izbiro Toyotine tehnične dodatne opreme. Za 
voznike in družine, za krajše in daljše vožnje. Vsak 
element dodatne opreme pripomore k prijetnejši 
vožnji.

Odločite se lahko za večpredstavnostni navigacijski 
sistem, ki omogoča enostavno iskanje poti in 
povezljivost z vašimi osebnimi napravami. Sistem s 
tipali vam bo v pomoč pri parkiranju. Z dodatno 
zaščito boste brez skrbi. To je tehnologija, kakršna 
mora biti. Vsi gumbi in zasloni so zasnovani tako, da 
omogočajo enostavno uporabo. Vsaka funkcija 
zadovolji določeno potrebo.
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Navigacijski sistem Touch & Go
Toyotina sistema Touch & Go in Touch & Go Plus predstavljata idealno dodatno opremo, če je vaš Prius+ opremljen z avdiosistemom Toyota Touch, nima pa 
navigacijskega sistema. Oba sistema sta nadgradnji obstoječega avdiosistema v vašem avtomobilu, s katerima pridobite navigacijski sistem Full Map in mnoge 
družinam prijazne potovalne funkcije.

Toyota Touch & Go in Toyota Touch & Go Plus 
Če je vaš Prius+ opremljen s Toyotinim avdiosistemom Touch, 
nima pa navigacijskega sistema, ga lahko nadgradite s sistemom 
Touch & Go ali sistemom Touch & Go Plus. Oba sistema je mogoče 
integrirati v obstoječi avdiosistem Touch, s čimer dobite 
navigacijo z zemljevidi, ki pokrivajo vso Evropo, in obilo drugih 
potovalnih funkcij.

Nadgradnja Touch & Go vključuje zaslon na dotik, upravljanje 
navigacije s klikanjem in drsenjem po zaslonu, razdeljen zaslon z 
informacijami navigacijskega sistema na eni strani in 
informacijami avdiosistema na drugi strani, zbirko točk POI in 
možnost izbire jezika.

Toyotin sistem Touch & Go Plus vam nudi vse, kar nudi sistem 
Touch & Go, hkrati pa še mnoge dodatne funkcije, kot so napredni 
sistem za prepoznavanje glasu, modele mest v 3D in podatkovno 
zbirko prometnih vzorcev, ki omogoča inteligentno izbiranje poti.

.
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Lastnosti Touch & Go Touch & Go Plus
Velikost zaslona 6,1” 6,1” 
Zaslon na dotik Da Da 
Prikaz jezikov 14 14 
Kamera na zadnjem delu vozila Da Da 
Prostoročni sistem za telefoniranje Bluetooth®  Da Da 
Obvestila o meritvah hitrosti(1) Da Da
Omejitve hitrosti Da Da 
Prenos točk POI prek USB(2) Da Da
Iskanje točk POI prek interneta(2)  Da Da
Predvajanje glasbe prek vhoda USB Da Da 
Prometne informacije Da Da 
Glasovno vodenje v več jezikih 14 14 
Medijske reže CD,USB CD,USB 
Oblike zvočnega zapisa MP3/WMA MP3/WMA 
Prenos glasbe prek sistema Bluetooth®  Da Da 
Ipod® avdio Opravljanje vseh funkcij Opravljanje vseh funkcij 
 prek standardnega kabla prek standardnega kabla 
Dodaten vhod Da Da 
Napredni sistem za prepoznavanje glasu - Yes 
Glasovni napotki (branje sporočil) - Yes 
Elektronska pošta in koledar - Yes 
3D-modeli mest in orientacijskih točk - Yes 
Napredno izbiranje cest - Yes

(1) Ni na voljo v Franciji. (2) Odvisno od razpoložljivosti strežnikov.
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Sistemi za pomoč pri parkiranju
Tudi pri tako okretnem avtomobilu, kot je Prius+, vam bo Toyotin sistem za pomoč pri parkiranju v 
veliko pomoč pri izogibanju praskam in odrgninam.

Sistem je opremljen z ultrazvočnimi tipali, ki so povezana z alarmom v kabini. Bližje kot ste oviri, 
glasnejši bo alarm. Tipala so lahko v sprednjem, zadnjem ali obeh odbijačih, odvisno od modela vašega 
avtomobila. Zvočna signala sprednjih in zadnjih tipal se razlikujeta, lahko pa ju tudi izključite, ko ju ne 
potrebujete.

Parkirna tipala
Ultrazvočna tipala so v barvi odbijačev.

Gumb za izklop  
Zvočne signale tipal sistema za pomoč pri parkiranju lahko 
izklopite, ko jih ne potrebujete.
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Dodatna zaščita 
Pomirjujoče je imeti avtomobil, ki je varen kot Prius+. S Toyotinim alarmnim 
sistemom boste še bolj pomirjeni, vaš parkiran avtomobil pa še dodatno 
zaščiten.

Zanesljiv alarmni sistem, ki dopolnjuje serijsko vgrajeno elektronsko 
blokado motorja v Toyoti Prius+. Na voljo je tudi dodatno tipalo nagiba, ki 
vas opozori na poskus tatvine in vleke vozila.
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Prilagojen prostor
Vsestranskost, mir in tišina. Prius+ se ponaša z 
izjemno prilagodljivostjo notranjosti in nudi obilo 
udobja vsem potnikom. S Toyotino dodatno opremo 
bo notranjost še privlačnejša.

V ponudbi najdete posebej zasnovane varnostne 
sedeže za otroke do 12. leta starosti.

Na voljo imate tudi usnjeno oblazinjenje, luksuzne 
okrasne detajle, tepihe in praktične dodatke za 
prtljažnik. Osnovna zamisel je prilagojen prostor. 
Vsak element dodatne opreme ponuja možnosti 
prilagoditve vašemu načinu življenja.
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Luksuz
Toyotino usnjeno oblazinjenje je pravo razkošje. Kombinacija elegance in 
praktičnosti je videti tako dobro, kot je dobro sedeti v njej. Če dodate še 
ogrevana sprednja sedeža za hladna jutra ali zimske noči, lahko v Toyoti 
Prius+ ustvarite najvišjo raven prefinjenosti. 
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Ogrevana sprednja sedeža
Prijetno ogrevanje sprednjih 
sedežev, ko se vreme zelo ohladi.



Toyotino usnjeno 
oblazinjenje
Visokokakovostno usnje v črni 
in sivi barvi z dvojnimi 
modrimi šivi. Zasnova s sedeži 
in vzglavniki je popolnoma 
prilagojena delovanju zračnih 
blazin.
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Pokrovček pametnega ključa
Kompaktna oblika s 
prepoznavnim logotipom 
Hybrid Synergy Drive.synergy 
drive logo.

Ščitniki vratnih pragov
Aluminijasti ščitniki vratnih pragov dodajo nekaj elegance, hkrati pa ščitijo lak na pragovih pred praskami. Na voljo samo za sprednja vrata.

Praktičen
Svoje avtomobile izkoriščamo za različne namene. Za nekatere je Prius+ 
prevozno sredstvo za lokalne vožnje, drugi ga uporabljajo za daljša potovanja. 
Pri Toyoti smo se tej osebni izbiri posvetili tako, da vam ponujamo široko 
paleto praktične dodatne opreme.
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Tepihi iz velurja
Luksuzni mehki tkani tepihi, ki nudijo odporno zaščito. V antracitni barvi v standardni ali luksuzni 
različici.

Gumijasti tepihi
Najboljša zaščita tepihov pred umazanijo, blatom in dežjem. Posebej zasnovani za Toyoto Prius+.

Torba s predelki za prtljažnik
Priročna torba za shranjevanje potovalnih potrebščin, kot so plastenke in čevlji.

Obloga prtljažnika
Iz odporne črne gume z nedrsečo površino in visokimi robovi.
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Vodoravna mreža za prtljažni prostor
Pritrdi se jo na kaveljčke v prtljažniku in je idealna rešitev za pritrditev kovčka ali torbe.

Pas za pritrjevanje prtljage
Navit samozatezni vodoravno speljan pas za čvrsto pritrditev večjih kosov prtljage.

Navpična mreža za prtljažni prostor
Pritrdi se jo na kaveljčke ob stranicah prtljažnika, vanjo pa lahko pospravite svoje drobnarije.

Pepelnik/košek za odpadke
Uporabljate ga lahko kot pepelnik ali kot prostor za shranjevanje drobnarij. Vzmetni pokrov je kot 
nalašč za oboje.
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Pomirjujoč
Skrb za mlade potnike zahteva veliko pozornosti. S Toyotinimi otroškimi sedeži ste lahko 
pomirjeni, saj je vsak posebej zasnovan za svojo starostno skupino.

Pri Toyotinih otroških sedežih ni nič prepuščeno naključju. Pritrditve so varne, blago je 
odporno, oblika pa nudi varnost in udobje. Vaša najdragocenejša prtljaga bo popolnoma varna 
tako na kratkih kot na dolgih vožnjah.

Otroški sedež Baby-Safe Plus
Udobje in zaščita za dojenčke do 9. meseca 
starosti (do13 kg).

Otroški sedež Duo Plus ISOfix
Za otroke med 9. mesecem in 4. letom starosti 
(približno 9 do18 kg).

Otroški sedež Kid
Po višini nastavljiv sedež za otroke med 4. in 12. 
letom starosti (približno 15-36 kg). Na voljo s 
pritrdišči ISOfix ali možnostjo pripenjanja z 
varnostnim pasom.

19



20

Slog, oblika in funkcija
Prius+ ima nezgrešljivo aerodinamično obliko. Čeprav 
je prostoren, zagotavlja njegova aerodinamična 
silhueta optimalno učinkovitost. Toyotina zunanja 
dodatna oprema še dodatno pripomore k temu.

Ponudba vključuje natančno zasnovane okrasne in 
zaščitne detajle, ki se neopazno zlijejo z linijami 
vašega avtomobila, hkrati pa dodajo pridih 
samosvojosti. Za družinske avanture imate na voljo 
Toyotin strešni prtljažnik s pestro izbiro 
specializiranih nastavkov.

Vsak element dodatne opreme idealno dopolnjuje 
harmonijo med vami in vašim avtomobilom.
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Zadnji difuzor*
Videz športno navdihnjene aerodinamične učinkovitosti.

*Na voljo v biserni, kovinsko srebrni, kovinsko sivi in črni barvi.

Sprednji spojler*
Športni poudarek okrog 
sprednje mreže in odbijača.

Bočni pragovi*
Integrirati jih je mogoče s spodnjim robom vrat in tako ustvariti znižan, športni videz.

Aerodinamična oblika
Prefinjena aerodinamika Toyote Prius+ je vsem dobro vidna. Toyotini 
karoserijski dodatki še poudarijo ta vtis. Sprednji spojler, zadnji difuzor in 
bočni pragovi dodajo elegantnim linijam vašega avtomobila dodatno 
dimenzijo športne osebnosti.
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Dizajn
Pri osebnem slogu so najpomembnejše podrobnosti. Z oblikovnimi dodatki 
lahko izrazite svojo individualnost. S Toyotinimi kromiranimi dodatki imate to 
možnost. Vsak od njih dopolnjuje in polepša videz vaše Toyote Prius+.

Okrasna letev nad registrsko tablico
Eleganten kromiran poudarek registrske tablice.

Zaščitne bočne letve
Dodatna zaščita bočnih delov s kromiranim vstavkom za popestritev.

Okrasna sprednja letev 
Kanček kroma, ki poudari značilno sprednjo mrežo Toyote 
Prius+.
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Zaščita
Natrpane ceste in polna parkirišča. Ljudje hitijo sem ter tja. Življenje pusti 
sledi na avtomobilu. Toyotina dodatna oprema nudi dodaten sloj zaščite, ki 
pomaga ohraniti vašo Toyoto Prius+ v brezhibnem stanju.

Vogalne zaščitne letve
Za sprednji in zadnji odbijač. V črni barvi z možnostjo prebarvanja v barvo karoserije.

Zaščitna folija zadnjega odbijača 
Prozorna samolepilna folija, ki zaščiti lak na odbijaču.

Zaščita zgornjega roba zadnjega odbijača 
Odporna zaščita odbijača z elegantno matirano površino v črni barvi.
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Zavesice proti blatu
Prilagojene blatnikom vašega avtomobila. Na voljo za sprednji in zadnji kolesi.

Varnostne kolesne matice 
Z okroglim profilom in kodiranim ključem boste zaščitili svoja 
dragocena lita platišča.

Platišča za zimske pnevmatike
Izredno močna platišča, posebej zasnovana za zimske 
pnevmatike. 

Brezskrbnost
Toyotina dodatna oprema dopolnjuje serijsko zaščito 
Toyote Prius+. Ne glede na to, ali živite v mestu ali na 
podeželju, in ne glede na to, ali vozite po poledenelem 
cestišču ali pustite avtomobil parkiran - s Toyotino 
dodatno opremo ste lahko brez skrbi.



Jermeni za pritrjevanje 
Izredno odporni torzijsko 
nastavljivi trakovi za pritrditev 
tovora.

Toyotin strešni prtljažnik
Čvrsti in lahki aluminijasti 
nosilci z možnostjo 
zaklepanja.
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Prosti čas
Ko namestite Toyotin strešni prtljažnik, ustvarite dodatne možnosti za 
odkrivanje velikih življenjskih avantur. Namestitev strešnega prtljažnika je 
enostavna, kombinirati pa ga je mogoče s široko ponudbo specializiranih 
dodatnih nastavkov.

Nosilec za kajak (luksuzni)
Kompaktna zasnova za 
pritrditev kajaka na boku.

Strešni kovček (luksuzni)
Aerodinamična oblika s prostorno notranjostjo in prestižno končno obdelavo notranjosti in zunanjosti. 
Možnost zaklepanja in odpiranje z desne strani.

Strešni kovček za smuči (luksuzni)
Idealno oblikovan za prevoz smučarske opreme Luksuzni zunanjost in notranjost, varnostna 
ključavnica in možnost odpiranja z desne strani.
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Nosilci za smuči in snežne deske
Nosilci za smuči in snežne deske v manjši, srednji in večji različici z možnostjo zaklepanja. Večjo luksuzno različico nosilca je mogoče potisniti vstran za lažje natovarjanje in raztovarjanje.
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Standardni nosilec za kolesa
Možnost hitrega zaklepanja in odklepanja za enostavno 
natovarjanje in raztovarjanje.

Srednji nosilec za kolesa
Opremljen s sistemom proti kraji in profili, ki so oblikovani tako, 
da trdno držijo kolesa med prevozom. Možnost namestitve na 
obe strani strehe.

Luksuzni nosilec za kolesa
Lahek aluminijasti nosilec z možnostjo zaklepanja in držali za kolesi in 
okvir. Držalo za okvir lahko nastavite v višini strehe. Možnost 
namestitve na obe strani strehe.
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Zadnji nosilec za kolesa Easy Click 
Lahek nosilec z možnostjo zaklepanja omogoča varen prevoz 
dveh koles brez vlečne kljuke. Sistem Easy Click poenostavi 
namestitev in odstranitev. Mogoče ga je nagniti, kar olajša 
dostop do prtljažnika in omogoča, da je dno prtljažnika ravno, 
tudi kadar nosilec koles ni v uporabi. Zadnje luči in nosilec 
registrske tablice so priloženi. 
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02 01 Varnostni trikotnik in 
komplet prve pomoči
 Nujna priprava na vse, kar  
vas lahko čaka za naslednjim 
ovinkom.

02 Komplet rezervnih žarnic  
 Ostanite varni s 
kompletom nadomestnih 
žarnic.

03 Odsevni jopič 
 Opazuj in bodi opažen je 
zlato pravilo osebne varnosti.

04 Žarnice Optibright in 
Optiblue
 Elegantne visokozmogljive 
žarnice za žaromete, ki nudijo 
boljšo belo ali modro-belo 
svetlobo.

05 Korektor laka  
 Na voljo v obliki pisala in 
razpršila. Namenjen vsem 
drobnim praskam.

06 Komplet za hitro 
popravilo pnevmatike
 Zatesni in napolni predrto 
pnevmatiko. Priključite ga v 
električno vtičnico v svojem 
avtomobilu in zatesnite ter 
napolnite predrto 
pnevmatiko.

07 Izdelki za nego 
avtomobila 
 Popoln izbor čistil, loščil, 
maziv in drugih tekočin je na 
voljo pri vašem najbližjem 
trgovcu s Toyotinimi vozili.

08 Stickerfix*
 Samolepilne zaplate za 
popravilo manjših napak na 
laku.

09 Toyota ProTect*

 Strokovni nanos sredstva 
ProTect ohrani brezhiben sijaj 
laka, platišč in oblazinjenja.

*Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca Toyotinih vozil.

Nega
Včasih so malenkosti najpomembnejše. Med dodatno opremo Toyote Prius+ so tudi 
podrobnosti, ki so namenjene vaši varnosti in negi vašega avtomobila. 
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