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Z G O D B A  O  P R I U S U  S E  J E  Z A Č E L A  L E T A  1 9 9 7 .

P R V I  M N O Ž I Č N I  A V T O M O B I L  N A  H I B R I D N I  P O G O N

V O Ž N J O  D V I G U J E  N A  V I Š J O  R A V E N .

Z D A J  J E  Č A S  Z A  N O V O  P O G L A V J E .

Originalni 

PIONIRSKI 
HIBRID
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Moč
Poraba goriva*
Emisije CO2* 
Pospešek 0–100 km/h
Na voljo pri 

 HIBRID 

1,8 l bencinski hibrid e-CVT

122 KM
3,3-3,7 l/100 km
75-84 g/km
10,8 sek
vseh opremah

1,8-litrski motor zagotavlja tekočo 
in odzivno vozniško izkušnjo. 

Njegova baterija se polni kar med 
vožnjo, kar pomeni, da avtomobila 
nikoli ni treba priklapljati na 
omrežje. Prius je najbolj učinkovit 
samopolnilni hibrid. 

HIBRID

V E Č  K O T  2 0  L E T  P O S T A V L J A  H I B R I D N E  S T A N D A R D E .

Z vodilno vlogo 

DEFINIRA 

Prius je avtomobil, ki je pred več kot dvema 
desetletjema začel zgodbo o hibridnem pogonu. In še 
zdaj mu pripada vodilna vloga. Združuje premišljeno 
obliko in tehnologijo, ki skupaj ustvarjata dinamično 
zmogljivost in izjemno vozniško izkušnjo. Prius je 
avtomobil, ki ga je veselje voziti, poleg tega pa ga 
odlikuje izjemna energijska učinkovitost. Zdaj je še 
bolj tih, vožnja v njem je povsem mirna, enostavna in 
brezskrbna. 

PRIHODNOST

S P E C I F I K A C I J A

e-CVT = elektronsko nadzorovan 
brezstopenjski samodejni menjalnik
* Kombinirani cikel.
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OBLIKA

Č I S T E  L I N I J E  U S T V A R J A J O  S I L H U E T O ,  K I  P R I V L A Č I  P O G L E D E .

Sodobna 

OBLIKA
Pametna 

To je avtomobil sodobnega videza, ki ponuja tudi 
odlične zmogljivosti. Novi dizajn ohranja Priusovo 
ikonično trikotno silhueto, ki je nadgrajena s sodobno 
prefinjenostjo in izjemno aerodinamiko. Rezultat je 
avtomobil, ki je privlačen na pogled in izjemen 
za vožnjo. 

VOŽNJAVOŽNJA

Sprednje luči
Na sprednjem delu avtomobila 
dominirajo stilske luči, ki poudarjajo 
elegantno krivino pokrova motorja.

Zadnje luči
Atraktivna nova kombinacija zadnjih 
luči poudarja elegantne horizontalne 
linije avtomobila. 
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NOTRANJOST

P O T N I Š K A  K A B I N A ,  Z A S N O V A N A  Z A  V S A K D A N J O  V O Ž N J O .

Pri ustvarjanju privlačnega prostora šteje vsak detajl. 
Potniška kabina novega Priusa združuje kakovostne 
materiale, prečiščen sodobni dizajn in ergonomsko 
zasnovane sedeže, ki so oblazinjeni v udobne 
tkanine. Velik projekcijski zaslon na notranji strani 
vetrobranskega stekla posreduje podatke o hitrosti, 
hibridnem prenosu energije in druga prometna 
obvestila. Intuitivni multimedijski sistem Toyota Touch® 
2  s sistemom Go pa omogoča preprost dostop do avdio- 
in videovsebin ter navigacijske naprave.

Klimatska naprava
Pametni prezračevalni sistem 
s posebnimi senzorji odmerja 
dotok zraka na vse sedeže, 
na katerih sedijo potniki. 

Brezžični polnilnik 
Velik brezžični polnilnik 
omogoča polnjenje različnih 
mobilnih naprav. Pri tem pa ne 
potrebujete nobenih kablov.

Unikatno 

UDOBJE 
in intuitivna TEHNOLOGIJA
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VARNOST

T O Y O T A  S A F E T Y  S E N S E  O M O G O Č A  P O P O L N O

B R E Z S K R B N O S T  V O Ž N J E .

Vedno posreduje 

INFORMACIJE 
in vam 

Inovativni sistem Toyota Safety Sense vozniško 
asistenco dviguje na višjo raven. Uporablja 22 
senzorjev, ki so strateško razporejeni na avtomobilu, in 
z njihovo uporabo predvideva morebitno nevarnost. 
Tako vam pomaga, da ukrepate pravočasno, oziroma 
vam je pri tem v pomoč. Zaradi njega boste bolj na 
varnem vi in vaši potniki, pa tudi vsi drugi prometni 
udeleženci v vaši bližini. 

POMAGA.
Toyota Safety Sense
Osrčje sistema Toyota Safety Sense 
predstavlja pet aktivnih tehnologij: 
opozorilo pred trkom* z zaznavanjem 
pešcev, ohranjanje voznega pasu 
z asistenco krmiljenja, samodejno 
prilagajanje snopa luči, zaznavanje 
prometnih znakov in prilagodljivi 
samodejni tempomat.

Pametna asistenca pri parkiranju
Sistem z uporabo ultrasoničnih 
senzorjev samodejno opravi parkirni 
manever v izbrano parkirno mesto. 
Voznik mora le nadzorovati stopalki za 
plin in zavore ter ustrezno menjavati 
prestave.

Zaznavanje mrtvega kota
Ta sistem omogoča varnejše 
menjavanje voznih pasov. Radarski 
senzorji namreč zaznajo vozilo, ki se 
znajde v vašem mrtvem kotu, in vas 
o tem obvestijo z vizualnim signalom 
na vzvratnem ogledalu. Če kljub temu 
želite zamenjati vozni pas, vas sistem 
opozori z utripajočo opozorilno lučko. 

* Tehnično ime: Sistem za zaščito pred trkom
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PAKETI OPREME

PRIUS
OSNOVNA 
OPREMA LUNA

STANDARDNA VARNOSTNA 
OPREMA NA VSEH RAZLIČICAH:  

— 38,1-centimetrska (15-palčna) lita
platišča s pokrovi

— žarometa Bi-LED 
— dnevne in zadnje luči LED
— Smart Entry & Push Start: sistem za

samodejno odklepanje (samo pri vozniku)
in zagon motorja s pritiskom na gumb

— samodejna dvopodročna
klimatska naprava

— Toyota Touch 2 s 17,8-centimetrskim
(7-palčnim) za dotik občutljivim
barvnim zaslonom

— večinformacijski zaslon, sestavljen iz dveh
barvnih 10,7-centimetrskih (4,2-palčnih)
prikazovalnikov TFT

— USB, AUX in povezava Bluetooth®
— DAB: digitalni radijski sprejemnik 
— šest zvočnikov
— brezžični polnilnik prenosnih naprav
— upravljanje avdionaprave, telefona in

potovalnega računalnika na volanu
— kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
— senzor svetlobe

— paket aktivne varnosti 
Toyota Safety Sense 

— sistem ABS proti blokiranju
koles pri zaviranju

— sistem EBD elektronske  
porazdelitve zavorne sile

— sistem EBS opozarjanja pri
zaviranju v sili 

— sistem TRC za nadzor zdrsa
pogonskih koles 

— sistem VSC nadzora stabilnosti
vozila s krmilno asistenco

— 7 zračnih blazin
— omejevalnik zatezne sile

varnostnih pasov
— pirotehnični zategovalnik

varnostnih pasov spredaj
— sistem WIL za zmanjševanje

poškodb vratu na prednjih sedežih
— sistem ISOFIX pritrditve otroških

sedežev v 2. Vrsti
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PAKETI OPREME

PRIUS SOL
DODATNO K OPREMI LUNA

— 43,2-centimetrska
(17-palčna) lita platišča

— Smart Entry & Push Start: sistem za
samodejno odklepanje in zagon
motorja s pritiskom na gumb

— samodejna zatemnitev
notranjega ogledala

— ogrevana sprednja sedeža
— HUD (Head Up Display): barvni

prikazovalnik podatkov na
vetrobranskem steklu

— parkirni senzorji z inteligentnim
sistemom za pomoč pri parkiranju
s funkcijo zaviranja

— BSM: sistem zaznavanja
vozil v mrtvem kotu

— CTA: sistem zaznavanja vozil v
mrtvem kotu pri vzvratnem speljevanju
s parkirnega prostora

Opcije pri opremi Sol
— pomično strešno okno in

38,1-centimetrska
(15-palčna) lita platišča

PRIUS
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PAKETI OPREME

PRIUS
PRIUS EXECUTIVE
DODATNO K OPREMI SOL

— usnjeno oblazinjenje sedežev
— vrhunsko ozvočenje JBL

z desetimi zvočniki
— navigacijska naprava

Opcije pri opremi Executive
— pomično strešno okno in

38,1-centimetrska
(15-palčna) lita platišča
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DODATKI Vaš novi Prius je prefinjen avtomobil, ki ga lahko z 
originalnimi dodatki Toyota še dodatno prilagodite 
svojemu življenjskemu slogu. Dodatki so zasnovani 
z enako pozornostjo in mislijo na vsak detajl kot 
vaš Prius. 

1. Osvetljene podložne plošče 
Sofisticirane osvetljene podložne 
plošče avtomobilu dodajajo 
izjemno eleganco. 

2. Aluminijaste podložne plošče 
Svojemu Priusu lahko zagotovite 
ekskluziven videz, hkrati pa zaščitite 
njegovo barvo.

3. Črne stranske zaščitne letve
Črne stranske zaščitne letve vašemu 
Priusu zagotavljajo mogočno podobo 
in poudarjajo nizko linijo njegovega 
profila.

STILSKI DODATKI

Zaščita tkanine
Tkanine v potniški kabini je mogoče 
zaščititi s posebnim sredstvom, ki je 
odporno proti umazaniji in vsakdanji 
uporabi. Če je tkanina prevlečena s to 
zaščito, lahko umazanijo preprosto 
obrišemo s krpo. Enkratni nanos je 
dovolj za večletno zaščito prevlek 
sedežev in preprog. 

Univerzalni nosilec za 
tablične računalnike 
Potniki na zadnjih sedežih lahko med 
vožnjo uživajo v spremljanju vsebin na 
tabličnih računalnikih. Te je mogoče 
namestiti na posebne nosilce, ki so na 
hrbtni strani vzglavnikov sprednjih 
sedežev. 

MULTIMEDIJSKI DODATKI

MULTIMEDIJSKI DODATKI

1 2 

3 
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DODATNA OPREMA

DODATKI ZA ZAŠČITO AVTOMOBILA DODATKI ZA PREVAŽANJE

Ščitniki proti blatu 
S posebnimi ščitniki, ki preprečujejo 
škropljenje blata ali kamenja, 
boste zavarovali barvo svojega 
avtomobila. 

Stranske letve
Stranske letve varujejo vrata 
pred udrtinami, ki jih lahko na 
ozkih parkiriščih povzročijo drugi 
avtomobili. 

Zaščita zadnjega odbijača
Posebna letev med nakladanjem 
prtljage varuje barvo na zadnjem 
odbijaču. 

Pregrinjalo prtljažnega prostora
Posebno pregrinjalo z dvignjenimi 
robovi bo prtljažnik vašega 
avtomobila varovalo pred blatom, 
umazanijo in madeži. 

Strešni nosilci
Montaža strešnih nosilcev je 
preprosta, poleg tega pa so 
dovolj močni za različne vrste 
tovora. Omogočajo tudi možnost 
zaklepanja. So izjemno praktičen 
dodatek vašemu Priusu. 

Strešni kovček Thule Motion 800
Strešni kovček je idealen za 
zimsko športno opremo. Ponuja 
veliko prostora, poleg tega pa tudi 
možnost odpiranja z obeh strani. 
Osrednjega ključa ni mogoče 
odstraniti, dokler niso zaprte vse 
točke ključavnice. 

Horizontalno odstranljiva 
vlečna kljuka
Prius je edini hibrid, ki lahko vleče 
do 700 kilogramov tovora. Vlečna 
kljuka pa je pri tem nujen in izjemno 
uporaben dodatek. 
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* Biserna barva. 
§ Kovinska barva.

3U5 Rdeča Flame*

1F7 Srebrna Ultra§

4X1 Platinum Bež§

1G3 Pepelnato Siva§

040 Bela

8X7 Modra Ice§

218 Črna Attitude§

070 Biserno bela*

BARVE

O S E M  N A Č I N O V  Z A  V Z B U J A N J E  P O Z O R N O S T I
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PLATIŠČA IN OBLAZINJENJE

PLATIŠČA IN
1.  Siva tkanina

Standardno pri opremah 
Luna in Sol

2.  Črna tkanina 
Standardno pri opremah 
Luna in Sol

3.  Sivo usnje 
Standardno pri 
opremi Executive

4. Črno usnje 
Standardno pri 
opremi Executive

5.  Premium črno usnje 
Opcijsko pri 
vseh opremah 

6. Premium 
dvobarvno usnje
Opcijsko pri 
vseh opremah

1.  38,1 cm (15-palčna) 
5-kraka, dvojna 
lita platišča
Standardno pri 
opremi Luna

2.  43,2 cm (17-palčna)
5-kraka lita platišča

  Standardno pri opremah 
Sol in Executive

3.  38,1 cm (15-palčna)
10-kraka, dvojna 
lita platišča

  Opcijsko pri
vseh opremah

4.  40,6 cm (16-palčna)
5-kraka lita platišča

  Opcijsko pri 
vseh opremah

5.  Liti vstavek v črni barvi 
za 43,2 cm (17-palčna)
5-kraka lita platišča
Opcijsko pri 
vseh opremah

D O T I K  S L O G A  –  O D  Z U N A J  I N  O D  Z N O T R A J

2. 3. 

5. 
4. 5. 6. 

1. 2. 3. 

1. 

4. 
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TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI
OKOLJSKA ZMOGLJIVOST 1,8 l bencinski hibrid e-CVT

Poraba goriva (veljavni predpisi)

Mestna vožnja (l/100 km) 3,1–3,5

Zunajmestna vožnja (l/100 km) 3,4–3,8

Kombinirana vožnja (l/100 km) 3,3–3,7

Priporočena vrsta goriva 95 oktanski neosvinčen bencin (ali več)

Prostornina posode za gorivo (l) 43

Ogljikov dioksid, CO2 (veljavni predpisi)

Mestna vožnja (g/km) 70–80

Zunajmestna vožnja (g/km) 78–86

Kombinirana vožnja (g/km) 75–84

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo EC 2017/1347AG)

Emisijski razred EURO 6 AG

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 97,3

Ogljikovodiki, THC (mg/km) 11,9

Nemetanski ogljikovodiki, NMHC (mg/km) 9,9

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 3,1

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 67

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151
in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od
izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema,
obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.).
Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik

MOTOR 1,8 l bencinski hibrid e-CVT

Oznaka motorja 2ZR-FXE

Število valjev 4 v vrsti

Mehanizem ventilov 16 ventilov DOHC s tehnologijo VVT-i

Sistem vbrizga goriva Elektronski vbrizg

Prostornina (cm3) 1798

Premer in gib bata (mm x mm) 80,5 x 88,3

Kompresijsko razmerje 13,0 : 1

Največja izhodna moč motorja (KM) 97

Največja izhodna moč motorja (kW/rpm) 72/5200

Največji navor (Nm/vrt./min) 142/3600

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (KM) 122

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (kW) 90

Sprednji elektromotor Hibridna baterija

Tip Sinhroni izmenični elektromotor 
s trajnim magnetom Tip Nikelj-metal-hidridna (NiMH)

Največja moč (kW) 53 Nazivna napetost (V) 201,6

Največji navor (Nm) 163 Število baterijskih modulov 28

Največja napetost (V) 600 Zmogljivost baterije (Ah) 6,5

ZMOGLJIVOSTI 1,8 l bencinski hibrid e-CVT

Največja hitrost (km/h) 180

0–100 km/h (s) 10,8

Koeficient zračnega upora 0,24
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TEHNIČNI PODATKI
MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI 1,8 l bencinski hibrid e-CVT

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 1790

Masa praznega vozila (kg) 1450–1475

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 725

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 725

VZMETENJE

Spredaj Vzmetna roka MacPherson

Zadaj Neodvisno dvojno prečno vodilo

ZAVORE

Spredaj Hlajene kolutne zavore

Zadaj Kolutne zavore

MERE NOTRANJOSTI IN PRTLJAŽNEGA PROSTORA

Prostornina prtljažnika do zadnje 
police s postavljeno zadnjo klopjo (l) 343

Notranje mere - širina (mm) 1490

Notranje mere - višina (mm) 1145*/1195

Globina prtljažnika (mm) 890

Maksimalna širina prtljažnika (mm) 1392

Višina prtljažnika (mm) 715

OBRAČALNI KROG

Min. obračalni krog - pnevmatike (m) 10,2**/10,8

ZUNANJE MERE

Zunanja dolžina (mm) 4575

Zunanja širina (mm) 1760

Zunanja višina (mm) 1470

Kolotek spredaj (mm) 1510/1530**

Kolotek zadaj (mm) 1520/1540**

Previs spredaj (mm) 960

Previs zadaj (mm) 915

Medosna razdalja (mm) 2700

* S pomičnim strešnim oknom      ** Velja za 38,1-centimetrska (15-palčna) platišča

TEHNIČNI PODATKI

1510/1530** mm

1760 mm

1520/1540** mm

1760 mm

2700 mm915 mm

14
70

  m
m

4575 mm

960 mm
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OKOLJE IN BREZSKRBNOST

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov zmanjšati
emisije novih vozil v primerjavi s tistimi, ki so
bila proizvedena leta 2010. Za dosego tega cilja
želimo razviti nova vozila z nizkimi emisijami
ali brez njih.

BREZEMISIJSKA NOVA VOZILA
IZZIV 1

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, prijaznih
do okolja. Analiziramo jih in preoblikujemo, da
imajo v svojem celotnem življenjskem ciklu čim
manjši negativni vpliv na okolje.*

ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ EMISIJ CO₂
IZZIV 2

Za zmanjševanje emisij naših tovarniških obratov
uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo in si
prizadevamo za uporabo obnovljivih virov energije.
Zavezali smo se k večji energijski učinkovitosti
naših obratov. Poleg tega uporabljamo tudi sončno,
vetrno in hidrogensko energijo.

TOVARNIŠKI OBRATI BREZ EMISIJ CO₂
IZZIV 3

Pri znamki Toyota smo si zadali
cilj, da bomo izničili vse negativne
vplive na okolje. Zadali smo si šest
izzivov, ki jih želimo uresničiti do leta
2050. Vsak izmed njih je usmerjen
v ustvarjanje pozitivne trajnostne
družbe in varovanje našega planeta
kot celote.

Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah
začeli zbirati deževnico. Uporabljamo tudi
različne očiščevalne metode, ki omogočajo
reciklažo in ponovno uporabo vode.

ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA
PORABE VODE

IZZIV 4

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo
različnih surovin. Zdaj je vsak avtomobil znamke
Toyota 95-odstotno razgradljiv. Tako vsakemu
avtomobilu, ki v enem življenjskem ciklu doseže
konec poti, omogočimo novo življenje.

USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV
NA PODLAGI RECIKLIRANJA

IZZIV 5

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, ki
jo varujemo kot naše največje bogastvo. V ta
namen sadimo drevesa in v urbanih okoljih
ustvarjamo nove zelene površine, s čimer želimo
pripomoči k družbi, ki se zaveda pomena narave
in sožitja z njo.

USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI
V SOŽITJU Z NARAVO

IZZIV 6

Za več informacij obiščite:
www.toyota.si
kontakitrajte svojega
lokalnega trgovca Toyota.

* * Metodologijo Toyota’s LC, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in odobril TÜV
Rheinland in ima certifikat ISO14040/14044.

OKOLJSKI IZZIVI TOYOTA 2050 IN
OKOLJSKA ZAVEZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

POPOLNA BREZSKRBNOST
S TOYOTO

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini 
in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 
12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu 
oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

10 LET JAMSTVA
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva 
izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in zanesljivosti.

Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške garancije 
ponujamo brezplačno vključitev v program Toyota Relax 
(vse do starosti vozila 10 let ali 185.000 km) in podaljšano 
jamstvo za hibridno baterijo do 10 let za naša hibridna 
vozila. Program Toyota Relax se lahko aktivira ob 
opravljenem rednem vzdrževanju in spoštovanju splošnih 
pogojev, kritje programa pa traja en servisni interval, 
kakršnega je proizvajalec predpisal za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila v 
program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga je mogoče 
aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 185.000 km in traja 
en servisni interval, kakršen je predpisan za vaše vozilo. 
V sklopu dopolnilnega jamstva vam v primeru poškodbe 
pnevmatike bezplačno nudimo cestno asistenco, ki bo 
poskrbela za prevoz vozila na Toyotin pooblaščen servis, 
kjer vam bodo poškodovano pnevmatiko zakrpali ali pa 
zamenjali z novo, enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in 
izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo kot 
Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno garancijo, če 
jo kupite skupaj z vozilom.*

SERVISNI PROGRAM ZA HIBRIDE
Kritje podaljšanega varstva za hibridno baterijo na letni 
ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej) vse do 10 let po 
registraciji vozila.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni 
pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj vsaki 
dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. Vmesni 
servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 
15.000 prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, 
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem 
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni 
deli Toyota.

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo zavarovalnice. 
Alarmni sistem in elektronsko blokado motorja so 
odobrile največje evropske zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi 
triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 
40 evropskih državah.**
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Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni v času priprave in tiska. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. 
Podrobnosti o opremi in speci�kacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotogra�jah. Toyota Adria, d.o.o., si pridržuje pravico do sprememb 
podrobnosti speci�kacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d.o.o. © Toyota Adria, d.o.o., Brnčičeva 51, 
1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.
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