PRIUS IV
НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ХИБРИД-ПИОНЕР
НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

ЦЕНА

ХИБРИДНА ПРЕФЕРЕНЦИЯ

ФИНАЛНА ЦЕНА

Fancy
Chic

56 250
61 250

2500
2500

53 750
58 750
Цени в лева с ДДС

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
TОYOTA СТАНДАРТ
l 6 години или 200 000 км удължена гаранция с комплексно покритие /което настъпи първо/
l 6 години или 200 000 км удължена гаранция на хибридната система /което настъпи първо/
l 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

l
l

Алармена система
Оригинални текстилни стелки

FANCY
l Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент (ABS + EBD + BA)
l Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC, Vehicle Stability Control) и Система за контрол на сцеплението на колелата (TRC)
l Система за подпомагане на потеглянето по наклон (HAC, Hill-Start Assist Control).
l Електрическо сервоуправление на волана с променливо усилие (EPS, Electric Power Steering)
l Система TOYOTA SAFETY SENSE за активна безопасност, включваща:

1) Система Pre-Crash System (PCS) с разпознаване на пешеходци - система за активна безопасност, която следи за вероятност от сблъсък чрез камера и радар и при
риск от катастрофа с автомобил или пешеходец: предупреждава водача звуково и визуално, подпомага спирачното усилие на водача, с цел по-бързо спиране, а в
случай на липса на реакция, автоматично намалява скоростта на автомобила (при скорост до 80 км/ч).
2) Адаптивна система за поддържане на постоянна скорост и постоянна дистанция до предходния автомобил (ACC, Adaptive Cruise Control).
Системата функционира при скорост от 40 км/ч до 180 км/м. Дистанцията до предходния автомобил се регулира от волана до три нива: 30м, 40м, 50м.
3) Система за предупреждение при напускане на пътна лента (lane keep assist), която чрез камера следи маркировката на избраната пътна лента. При риск
автомобилът да напусне пътната лента, системата предупреждава водача звуково и визуално и извършва еднократна минимална корекция на волана в правилната
посока.
4) Система за разпознаване на пътни знаци (RSA, Road Sign Assist) регистрира знаци за ограничения на скоростта и изпреварване и ги визуализира на
мултиинформационен дисплей. Когато водачът кара със скорост над позволената или изпреварва при забрана, знакът светва в червено или премигва
5) Система за следене на трафика зад автомобила (Rear Cross Traffic Alert) и Системата за следене на мъртва точка (Blind Spot Monitor)
l Стандартен пакет от 7 въздушни възглавници, интегрирани в системата за пасивна безопасност:
- 2 Фронтални, въздушни възглавници за предните места с възможност за деактивиране на пътническата възглавница
- 2 Странични въздушни възглавници за предните места
- 2 Странични, въздушни възглавници тип "Завеси" на предните и задните места
- 1 Въздушна възглавница за коленете на водача
l Активни стоп светлини, пулсиращи автоматично при внезапно спиране (EBS, Emergency Brake-Light Signal)
l LED светодиодни предни светлини със система за автоматично превключване между дълги и къси светлини (AHB, Automatic High Beam), за да предотврати
заслепяване на насрещното движение
l LED, светодиодни дневни светлини
l Резервна гума тип патерица с размер T125/70D17
l Система за автоматично отключване / заключване чрез докосване на дръжката на шофьорската, пасажерската или петта врата и стартиране на двигателя с бутон

Smart Entry Start System
l Двузонова, електронна, автоматична климатична система, с независим контрол за водача и пътника, функция за вътрешна рециркулация на въздуха
l 15" алуминиеви колела с гуми размер 195/65R15, с пластмасов защитен тас
l Камера за обратно виждане за подпомагане на паркирането с визуализация на 7" дисплей и насочване
l Toyota Touch 2 мултимедийна система:

- 7" цветен, сензорен дисплей с висока резолюция
- Аудиосистема с 6 високоговорителя
- Радио/CD с FM / AM тунер
- USB и аудио входове за свързване на iPod® nano, iPod® (след 5-то поколение вкл.) и други преносими MP3 устройства
- Пълен контрол на iPod и MP3 плеър чрез сензорния дисплей
- Bluetooth® свързаност за разговори със свободни ръце или за възпроизвеждане на музика; автоматично сваляне на телефонния указател
- Достъп до SMS / имейл чрез Bluetooth свързан мобилен телефон с достъп до интернет (Функцията не е съвместима с всички мобилни апарати)
- Мултимедийната система Toyota Touch 2 представлява платформа, която може да се надгради лесно и бързо до навигационна система чрез добавяне след
доплащане на навигационен модул Toyota Touch 2 & Gо или Toyota Touch 2 & Go Plus. За цена, моля попитайте вашия търговец.
l 4.2" мултиинформационен дисплей: монитор на хибридната система за задвижване и еко управление, времеви анализ на разхода на гориво, пробег
l Информационен дисплей на челното стъкло Head Up Display (индикатор за скорост и работата на хибридната система)
l Електрохроматично огледало за обратно виждане (автоматично затъмняване)
l Автоматично включване и изключване на фаровете (сензор за светлина) + функция на предни светлини "Изпрати ме до вкъщи'
l Фарове за мъгла, интегрирани в предната броня
l Електроуправляеми предни и задни прозорци с автоматично управление с едно докосване и с предпазна система срещу прищипване
l Кожен волан, регулируем във височина и дълбочина

l Управление от волана на следните функции: Meter information+ Audio + Trip + Tel + Voice Recognition + Auto speed limit + LDA + Adaptive Cruise Control
l Електрически и отопляеми странични огледала, с функция прибиране
l Отпление на предните седалки /шофьор + пасажер/ и електрическа настройка на лумбалната опора на седалката на водача
l Електрическо регулиране на височината на фаровете от купето
l Ръчна настройка на седалката на водача в 6 посоки и ръчна настройка на седалката до водача в 4 посоки
l Isofix система за закрепване на детски седалки
l Брони, странични огледала и екстериорни дръжки на вратите в цвета на купето
l Заден подлакътник с две поставки за чаши
l Хромирани интериорни дръжки на вратите
l Имобилайзер

CHIC: Ниво Fancy плюс:
l Нивото се предлага само в комбинация с комплект за ремонт на гуми (Tyre Repair Kit) и без резервна гума, ключ и крик
l 17" алуминиеви колела с гуми размер 215/45R17
l Интелигентен Паркинг Сензор (Intelligent Clearance Sonar) и Самонасочваща интелигентна система за автономно паркиране (Simple Intelligent Parking Assist)
l Аудиосистема
l Навигационен модул Toyota Touch 2 & Go Plus
l Безжично зареждане “Wireless charger”
l Автоматични предни чистачки (сензор за дъжд)
l Предупреждение за ниско ниво на течността за чистачки

ЦВЕТОВА ГАМА I ТАПИЦЕРИИ I KOЛЕЛА
4X1 Steel blonde

15" колела

Код 20

Код 10

Металик/Перла
Доплащане за боя

17" колела

Бял (040)

Бяла перла (070)

Сребрист (1F7) Графитено сив (1G3) Черен (218)
Червен (3Т7) Син (8W7)

не
490 лв с ДДС

Перла
1490 лв с ДДС

Металик
990 лв с ДДС

E-CVT трансмисия

Безжично зареждане

TEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТКИ
Работен обем на двигателя (см3)
Маскимална мощност
Макс. въртящ момент
Максимална комб. мощност на хиб.система

1.8 VVT-i

Електромотор

1798
98 DIN hp/72 kW@ 5,200 rpm

72 DIN hp/53 kW

142 Nm @ 3,600 rpm
122 DIN hp/90 kW

Максимална скорост [км/ч]

180

Ускорение (0 - 100 km/h) [сек.]

10.6

Разход - комбиниран [л/100км]

3.6 /за 17" колела/

Комбинирани емисии на CO 2 [г/км]

84 /за 17" колела/

Екологична норма
Капацитет на багажното отделение [литри]

Евро 6
502 /при модел с tyre repair kit/

За по-подробна информация относно пълния хибрид на Toyota, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 056/ 87 64 64; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; ВЕНЦИ, В. Търново, тел. 062/ 611 400; ВЕНЦИ, Габрово, тел. 066/ 810 810; МОТОТОМ, Добрич,
тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880; ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665;
ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10; ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ВЕНЦИ, Шумен, 054/874 340; ПОЛИХРОНОВ МОТЪРС, Хасково, тел. 038/ 606 401
Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да варират в зависимост от модификация, ниво
на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай.
Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA.
Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на продуктите и/или услугите TOYOTA с
клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен договор за продажба със съответния клиент. В посочените цени са
включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

