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PAŽANGI RAIDA

Nuotraukoje pavaizduotas Premium komplektacijos modelis.4



UNIKALUS  
SILUETAS

Prius+ – ypatingas automobilis, 
išsiskiriantis dinamiška išvaizda ir 
beribėmis galimybėmis.
Įsivaizduokite, jog pradedate naują dieną su 
Prius+. Jūsų kelyje šmėžuojantis jo trikampis 
siluetas sukels šypseną – tai išskirtinės išvaizdos 
pažangus automobilis. Naujas priekinės dalies 
dizainas suteiks pasitikėjimo dienos iššūkiams 
įveikti, o nauji LED priekiniai žibintai efektyviai 
apšvies prieš Jūsų akis atsiveriantį kelią.

Dizainas
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IŠ NAUJO ATRASKITE VAIRAVIMO MALONUMĄ

Nuotraukoje pavaizduotas Premium komplektacijos modelis.6



l/100 km

Degalų 
sąnaudos* CO2 kiekis* 

g/km

Galia§

DIN AG

MES NORIME ŠYPSOTIS

Vairavimas – neatsiejama mūsų kasdienės 
gyvenimo rutinos dalis.  
O jei atsirastų toks automobilis, kuriuo 
visuomet būtų lengviau ir smagiau keliauti?
Koks Jūsų šiandienos maršrutas? Mokykla, darbas ir 
kelionė atgal namo per piko valandas? Dar viena diena 
neišvengiamose eismo spūstyse. Dabar įsivaizduokite, 
kaip sklandžiai ir tyliai rieda hibridinis automobilis ir kaip 
puikiai jaučiasi jo keleiviai – čia kiekvienas gali maloniai 
atsipalaiduoti. Tai automobilis, kuris pažadins Jumyse 
snaudžiančią vairavimo aistrą.

Vairavimas

4,1 95 134
* Vidutiniai rodikliai
§ Bendra benzininio ir elektrinių variklių galia
Rodikliai gali skirtis priklausomai nuo 
komplektacijos.
Išsami informacija pateikta p. 28.

Elektroninė nuolatinio kintamojo 
veikimo transmisija
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LENGVESNIS VAIRAVIMAS

Nuotraukoje pavaizduotas Premium komplektacijos modelis.
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INFORMACIJA – TIESIAI 
PRIEŠAIS VAIRUOTOJĄ

Dažnai vairuoti nėra taip paprasta – reikia kantriai laviruoti 
rytiniuose eismo kamščiuose, ieškoti tinkamo maršruto, užimti 
vaikus, kad jie gerai jaustųsi. Vienu metu tenka atlikti daug 
užduočių. Prius+ palengvina šią vairuotojo naštą. Projekcinis 
ekranas pateikia pagrindinę informaciją tiesiai priešais vairuotoją jo 
akių lygyje, o pažangi automobilio statymo sistema (IPA) leidžia be 
vargo pastatyti Prius+ į norimą vietą.

Kasdienės kelionės gali būti įtemptos ir 
varginančios, tačiau pažangi Prius+ įranga padės 
lengviau įveikti visus kelyje tykančius iššūkius.

Projekcinis ekranas

Šiame 4,2 colio TFT ekrane 
rodoma svarbi informacija: 
vairuotojas gali matyti 
hibridinės sistemos indika-
toriaus bei energijos srautų 
monitoriaus rodmenis. 
Čia taip pat įdiegta nauja 
Eco Judge funkcija, kuri 
padeda vairuotojui opti-
maliai pagerinti važiavimo 
efektyvumą, įvertindama jo 
vairavimo ekonomiškumą.

Projekcinis ekranas ant 
priekinio stiklo priešais 
vairuotoją pateikia 
pagrindinę važiavimo 
informaciją, įskaitant auto-
mobilio greitį ir navigacijos 
sistemos duomenis, tad 
galima saugiai vairuoti 
neatitraukiant akių nuo 
kelio.

Naudodamasi gale įrengta 
kamera ir elektroniniu 
vairo stiprintuvu (EPS), 
IPA sistema apskaičiuoja 
vairo judesius, kad au-
tomobilis būtų tinkamai 
pastatytas pasirinktoje 
vietoje. Vairuotojui tereikia 
nustatyti stovėjimo vietos 
ribas ir kontroliuoti greitį 
važiuojant atbuline eiga.

Plonasluoksnių tranzistorių 
(TFT) daugiafunkcis ekranas

Technologijos

Nuotraukoje pavaizduotas Premium komplektacijos modelis.

Pažangi automobilio statymo 
sistema (IPA)
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NUO DVIEJŲ IKI SEPTYNIŲ VIETŲ

Nuotraukoje pavaizduotas Premium komplektacijos modelis.10



BERIBĖS GALIMYBĖS

5 vietos (nenaudojamos abi trečiosios eilės sėdynės): 
gali keliauti penki žmonės ir gabentis daiktus erdviame 
768 l talpos bagažo skyriuje.

5 vietos (nenaudojamos antrosios ir trečiosios eilių 
dešinės pusės sėdynės): nulenkus atskiras sėdynes, 
galima gabenti ilgesnius daiktus.

6 vietos (nenaudojama antrosios eilės vidurinė sėdynė): 
nulenkta vidurinė sėdynė tampa plačiu porankiu.

2 vietos (nenaudojamos antrosios ir trečiosios eilių 
sėdynės): ideali erdvė kroviniams gabenti (1731 l).

Universalumas

* Tokios talpos skyrius suformuojamas visiškai nulenkus antrosios ir trečiosios eilių sėdynes naudojantis  
  Toyota Easy Flat 7 sistema.

Prius+ siūlo daug įvairių sėdynių išdėstymo kombinacijų ir daiktų 
gabenimo galimybių, todėl jame visuomet atsiras vietos, nesvar-
bu, ar norėsite pavežti netikėtai sutiktą draugą ar parsigabenti 
įsigytus baldus. Prius+ automobiliu gali laisvai keliauti septyni 
žmonės, o gabenant daiktus galima pasinaudoti jame atsiveriančia 
didele erdve – bendra bagažo skyriaus talpa siekia 1731 l*.
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INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ PASAULIS

Navigacijos įranga, kurios 
ekrane aiškiai rodomi 
ženklai, sankryžos ir eismo 
juostos, palengvina kelionę 
ir sumažina įtampą.

Navigacijos įranga su 
visais žemėlapiais Naudodamiesi Bluetooth® 

sąsaja, galite kalbėti telefonu 
neatitraukę rankų nuo vairo. 
Be to, ši funkcija leidžia 
automatiškai persikelti adresų 
knygą ir siųsti bei gauti SMS 
žinutes.

Bluetooth®
Garso įrangos parinktys 
valdomos jutikliniame ekrane: 
galima pasirinkti norimą DAB+ 
radijo stotį iš daugybės siūlomų, 
reguliuoti nepriekaištingos 
kokybės garsą, įjungti CD 
grotuvą, norint klausytis 
mėgstamos muzikos. Be to, 
palaikomi MP3/WMA formato 
diskai, taip pat įrengtos Aux-in/
VTR jungtys.

Multimedijos sistemos valdymas

Tai eismo informacijos pateikimas realiu laiku – įspėjimai apie sulėtėjusį eismą 
ar kamščius ir naujo kelionės maršruto parinktis, kad būtų išvengta grūsčių ir 
sutaupyta laiko.

TomTom siūloma Toyota Real Time Traffic (eismo pranešimų realiu laiku) funkcija

Aktyvavę Toyota Touch® 2 & Go ir Go Plus navigacijos sistemų programas, Jūs 
sužinosite visą reikiamą informaciją – nuo orų prognozių, degalų kainų iki laisvų 
stovėjimo vietų. Tai dar saugesnis ir ekonomiškesnis vairavimo būdas.

Internetinės programos
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Multimedijos sistema

SEKITE NAUJIENAS, KAD IR KUR VAŽIUOTUMĖTE

Galinio vaizdo monitorius 
fiksuoja nepastebimus 
pavojus ir leidžia lengvai bei 
saugiai pastatyti automobilį, 
išvengiant nereikalingo 
streso.

Galinio vaizdo kamera
Naudodamiesi valdymo 
balsu funkcija, galite ieškoti 
paskirties vietų, paleisti 
muzikos įrašus ir net susirasti 
bei paskambinti norimiems 
asmenims. Visos šios 
komandos valdomos tik balsu 
– tai neblaško vairuotojo, 
todėl užtikrinamas saugesnis 
vairavimas.

Balso atpažinimo funkcija

Sistema stebi Prius+ 
hibridinės sistemos veikimą 
ir jos sąlygojamą vairavimo 
efektyvumą.

Hibridinės sistemos energijos 
srautų monitorius

Parodo Jūsų dabartinės ar pasirinktos vietos vaizdus ir leidžia aktyvuoti 
navigacijos funkciją tiesiai vaizdo lange. Taigi Jūs niekuomet nepasiklysite.

Google Street View™ ir Panoramio™ funkcijos

Lankytinų vietų duomenų bazė papildyta internetinės paieškos funkcija. 
Prisijungę prie interneto per savo telefoną, galite lengvai rasti artimiausią 
degalinę, restoraną, ligoninę ar kitą norimą vietą.

Vietos paieška internetu

Toyota internetinėmis paslaugomis ir programomis galima naudotis esant įrengtoms Toyota Touch® 2 & Go ir Toyota Touch® 2 & Go Plus 
navigacijos sistemoms. Reikia turėti suderinamą mobilųjį telefoną ir mobiliojo ryšio operatoriaus nustatytą duomenų naudojimo planą, kuris 
leistų naudotis prisijungimo prie interneto (angl. tethering) funkcija. Galimybės naudotis konkrečiomis paslaugomis priklauso nuo šalies. 
Daugiau apie tai galite sužinoti mūsų internetinėje svetainėje arba vietinėje Toyota atstovybėje.
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PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA
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SAUGUMO JAUSMĄ SUTEIKIANTI 
AKTYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

PCS sistema, naudodamasi 
radaru, padeda išvengti galimo 
susidūrimo su kitomis priekyje 
važiuojančiomis transporto 
priemonėmis arba pasitaikančiomis 
kliūtimis, įjungdama visą seriją 
saugos įrenginių. Taip apsaugoma 
nuo galimo smūgio ir sužalojimų 
susidūrimo metu.

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

Kiekviename rate įrengtas jutiklis. 
Jais naudodamasi sistema nuolat 
stebi padangų oro slėgį. Šie jutikliai 
sujungti su prietaisų skydelyje 
esančiu įspėjamuoju indikatoriumi, 
kuris ima šviesti, kai slėgis nukrinta 
žemiau rekomenduojamo lygio.

Padangų slėgio kontrolės sistema 
(TPWS)

Mes žinome, jog šeimos gerovė Jums yra svarbiau už viską, todėl Prius+ automobilyje ne tik įrengta visa 
pasyviosios saugos įranga, kokios Jūs tikitės, pavyzdžiui, septynios oro saugos pagalvės ir tvirta kėbulo 
konstrukcija, bet ir įdiegtos aktyviosios saugos technologijos, tokios kaip priešavarinės saugos sistema 
(PCS) su radaru ir adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC).

Saugumas yra vienas mūsų veiklos prioritetų. Jausdamiesi saugūs, Jūs galite 
mėgautis ramiu važiavimu. Mums tai yra atpildas už įdėtas pastangas.

Saugumas

HAC padeda saugiai pajudėti iš vietos 
važiuojant stačia įkalne. Ji pristabdo 
automobilį dvi sekundes atleidus 
stabdžio pedalą, todėl automobilis 
nerieda atgal.

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema 
(HAC)

ACC sistema palaiko nustatytą 
minimalų atstumą iki priekyje 
važiuojančios transporto 
priemonės. Sumažėjus 
šiam atstumui, ACC sistema 
sumažina automobilio greitį, 
galiausiai įjungiami stabdžiai ir 
stabdymo žibintai.

Adaptyvioji pastovaus greičio 
palaikymo sistema (ACC)
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ĮRANGA 

Standard
Standartinė Standard įranga

  — 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
  — Priekiniai rūko žibintai
  — Dieniniai LED žibintai
  — Priekiniai LED žibintai
  — Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami 

šoniniai veidrodėliai
  — Pastovaus greičio palaikymo sistema
  — Smart Entry & Start sistema
  — Odinis vairas
  — Toyota Touch 2 sistema
  — 6 garsiakalbiai
  — USB jungtis, Bluetooth, DAB
  — Šildomos sėdynės
  — Vairuotojo sėdynė su aukščio 

reguliavimo funkcija ir juosmens atrama
  — Guminiai grindų kilimėliai
  — Padangų slėgio kontrolės sistema

Advanced
Standartinė Advanced įranga  
(papildanti Standard komplektaciją)

  — Galinio vaizdo kamera
  — Projekcinis ekranas
  — Lietaus ir prieblandos jutikliai
  — Elektrochromatinis veidrodėlis
  — Juodi arba šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai  

su Toyota E-Tex
  — 4,2 colio TFT daugiafunkcis ekranas 
  — Galinio lango užuolaidos
  — Tamsinti stiklai
  — Tekstiliniai grindų kilimėliai
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Įranga 

Premium
Standartinė Premium įranga  
(papildanti Advanced Plus komplektaciją)

  — JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais
  — Pažangi automobilio statymo sistema
  — Vandenį atstumiantys priekiniai šoniniai stiklai
  — Elektra valdoma vairuotojo sėdynė (8 padėčių)
  — Toyota Touch 2 & Go Plus

Advanced Plus 
Standartinė Advanced Plus įranga  
(papildanti Advanced komplektaciją)

  — Panoraminis stogas
  — Priešavarinės saugos sistema
  — Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
  — 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
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AKSESUARŲ KOMPLEKTAI
Toyota aksesuarų komplektai – puiki galimybė pritaikyti Prius+ prie savo asmeninių ir šeimos 
poreikių. Kiekvieną komplektą sudaro kruopščiai parinkti konkrečios paskirties aksesuarai.

Komplektą sudarantys aksesuarai puikiai 
atrodo ir kartu yra labai praktiški 
kasdieniame gyvenime. Jie puikiai dera prie 
Jūsų Prius+ su naujoviška hibridine 
technologija. Durelių slenksčių plokštelės 
– ne tik daili vidaus dizaino detalė, bet ir 
patikima apsauga nuo dažyto durelių 
slenksčių paviršiaus pažeidimų. Taip pat 
siūloma patogi ir stilinga danga išmaniajam 
raktui. Ant kiekvieno aksesuaro puikuojasi 
Hybrid logotipas, kuris tarsi primena, koks 
nenusakomas džiaugsmas užplūsta iš naujo 
atradus vairavimo malonumą.

HIBRIDO KOMPLEKTAS
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Aksesuarai

Komplektą sudaro navigacijos ir pramoginės 
įrangos priedai, su kuriais kelionės Prius+ 
taps dar malonesnės.

Siūloma lengvai naudojama Toyota Touch® 
2 & Go navigacijos sistema. Tai Prius+ 
automobilyje įrengtą Toyota Touch® 2 
multimedijos sistemą papildanti navigacijos 
įranga su visos Europos žemėlapiais. Įvairūs 
gale montuojamos Toyota pramoginės 
sistemos aksesuarai keleiviams neleis 
nuobodžiauti: galima rinktis DVD grotuvą, 
belaides stereo ausines, iPad® laikiklį ir 
adapterį iPad Air® prie laikiklio prijungti.

KELIONĖS KOMPLEKTAS

Komplekto aksesuarus galima įsigyti atskirai. Daugiau 
informacijos teiraukitės Toyota atstovybėje.
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AKSESUARAI

Norėdami gauti daugiau informacijos apie visą aksesuarų asortimentą, apsilankykite interneto svetainėje www.toyota.lt arba skaitykite brošiūrą, kurią galite gauti vietinėje Toyota atstovybėje.

Originalūs Toyota aksesuarai išryškina 
individualų Prius+ charakterį. Jūsų 
pasirinkimui siūlomi įvairūs praktiški, 
apsauginiai ir naujoviški priedai. Su jais 
galėsite pritaikyti automobilį prie savo 
gyvenimo būdo ir asmeninių bei šeimos narių 
poreikių.

4. Krovinių tvirtinimo diržas
Tai idealus sprendimas norint patikimai pritvirtinti gabenamus 
didesnius daiktus. Diržas tvirtinamas iš abiejų bagažinės pusių. 
Jis automatiškai įsitempia ir susitraukia, kai yra nenaudojamas.

5. Bagažinės įklotas
Įklotas pagamintas iš tvirto lankstaus plastiko. Jam būdingas 
neslystantis paviršius ir aukšti kraštai. Patiestas bagažinėje 
puikiai apsaugo jos dangą nuo purvo, nešvarumų, smėlio ir 
skysčių.

6. Tekstiliniai grindų kilimėliai
Prabangūs antracito spalvos tekstiliniai kilimėliai – patikima 
automobilio salono grindų dangos apsauga. Kilimėlis vairuotojo 
pusėje turi specialius apsauginius fiksatorius, kurie jį pritvirtina, 
kad neslidinėtų.

1. Dviračių laikiklis Easy Click
Su šiuo laikikliu galima saugiai transportuoti du dviračius. 
Lengvas laikiklis tvirtinamas patikimu suspaudimo 
mechanizmu. Jį atlenkus galima patekti į bagažinę.

2. Dviračių laikiklio Easy Click laidų komplektas
Specialiai pritaikyta Prius+ automobiliui. Šis laidų 
komplektas saugiai suderina automobilio bei dviračių 
laikiklio Easy Click šviesų ir indikatorių veikimą.

3. Toyota Hotspot
Tai interneto prieigos sistema, kuri leidžia vienu metu 
naudotis Wi-Fi funkciją turinčiais penkiais įrenginiais, tarp jų 
telefonu, planšete ir nešiojamuoju kompiuteriu. Sistema turi 
spartų ryšį užtikrinančią anteną. Galima naudoti bet kurią 
SIM kortelę.

1. 3.

2. 4.

5.

6.
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Aksesuarai

7. Automobilinė kėdutė Baby-Safe Plus
Skirta kūdikiams nuo gimimo iki maždaug 9 mėnesių (iki 13 
kg). Su nešimo rankena ir sutraukiamu stogeliu nuo saulės. 
Tvirtinama saugos diržu arba ant Baby-Safe Plus pagrindo.

8. Automobilinės kėdutės pagrindas Baby-Safe Plus*
Pritvirtinus pagrindą, kūdikį galima įsodinti į Baby-Safe Plus 
kėdutę ir kartu su ja įdėti į automobilį. Atvažiavus galima tiesiog 
išimti kėdutę kartu su kūdikiu.

9. Automobilinė kėdutė Duo Plus ISOFIX*
Skirta vaikams nuo 9 mėnesių iki 4 metų (maždaug nuo 9 iki 
18 kg). Turi kelių padėčių reguliuojamą atlošą, galvos atramą ir 
apsaugos detales.

10. Automobilinės kėdutės Kid ir Kidfix*
Skirta vaikams nuo 4 mėnesių iki 12 metų (maždaug nuo 15 iki 
36 kg). Reguliuojama galvos atrama ir saugos diržo kreiptuvai 
puikiai tinka augančiam vaikui.

* Automobilinės kėdutės pagrindas 
Baby-Safe Plus ir automobilinės 
kėdutės Duo Plus bei Kidfix leidžia 
ISOFIX elementus pritvirtinti tiesiai 
prie ISOFIX sistemos.

7.

8. 10.

9.
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1. 040 Pure White

2. 070 Pearl White§

KĖBULO SPALVOS

* Metalo blizgesio dažai      
§ Perlamutriniai dažai

1.

2.
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3. 1F7 Ultra Silver* 4. 1G3 Ash Grey*

5. 218 Attitude Black*

6. 4W4 Sienna Bronze*

7. 8T5 Dark Blue*

Spalvos

7.

3.

4.

5.

6.
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2.  Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai 
Standartinė Standard modelių komplektacija

3.  Juodi tekstiliniai apmušalai su  
Toyota E-Tex apdaila 
Standartinė Advanced, Advanced Plus ir 
Premium modelių komplektacija

1.  Juodi tekstiliniai apmušalai 
Standartinė Standard modelių 
komplektacija

VIDAUS APDAILA IR RATLANKIAI

1.

2.

3.
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4.  Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai su 
Toyota E-Tex apdaila 
Standartinė Advanced, Advanced Plus ir 
Premium modelių komplektacija

5.  Juodi tekstiliniai apmušalai su Toyota 
E-Tex apdaila 
Papildoma Advanced Plus ir Premium 
modelių komplektacija

6.  Šviesiai pilki Toyota E-Tex apmušalai 
Papildoma Advanced Plus ir Premium modelių 
komplektacija

1.  16 colių 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su aerodinaminiais gaubtais 
Standartinė Standard ir Advanced modelių komplektacija

2.  17 colių 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai 
Standartinė Advanced Plus ir Premium modelių komplektacija

3.  16 colių 5 stipinų sidabro spalvos žieminiai  lengvojo lydinio ratlankiai 
Papildoma visų modelių komplektacija

Ratlankiai ir apdaila

4. 6.

1.

3.

5. 2.
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ŽODYNĖLIS
Sužinokite daugiau apie Prius+ technologijas.

Hibridinės sistemos indikatorius apima energijos srautų 
ir ECO Drive monitorius. Šis indikatorius padeda lavinti 
ekonomiško vairavimo įgūdžius ir maksimaliai sumažinti 
degalų sąnaudas.

Hibridinės sistemos indikatorius

Įprastą raktą pakeičianti Smart Entry & Start sistema 
turi siųstuvą, kuris leidžia atrakinti dureles truktelėjus 
rankenėlę ir vėl jas užrakinti spustelėjus mygtuką. 
Variklis užvedamas ir išjungiamas tiesiog paspaudus 
Start/Stop mygtuką. Tereikia savo kišenėje arba 
rankinėje nešiotis išmanųjį raktą.

Smart Entry & Start sistema

Užfiksavusi avarinį stabdymą, ši sistema padidina slėgį 
stabdžių sistemoje. Ji įgalina ABS veikimą maksimaliu 
pajėgumu.

Pagalbinė stabdymo sistema (BA)

Avarinio stabdymo atveju EBS sistema įjungia 
automobilio stabdymo žibintus, kurie kelis kartus 
sumirksi, kad įspėtų iš paskos važiuojančius automobilių 
vairuotojus.

Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS)

ABS apsaugo ratus nuo užsiblokavimo stabdymo 
metu. EBD papildo šios sistemos veikimą optimaliai 
paskirstydama stabdymo jėgą į kiekvieną ratą ir taip 
išlygindama nevienodą apkrovą. Abi sistemos padeda 
suvaldyti automobilį staigiai stabdant.

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine 
stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektrinis vairo stiprintuvas padeda vairuotojui be didelių 
pastangų pasukti priekinius ratus. Be to, jis sumažina degalų 
sąnaudas ir palengvina automobilio valdymą, ypač važiuojant 
nedideliu greičiu.

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
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VSC+ sistema padeda išlaikyti stabilumą ir apsaugo nuo 
slydimo staigiai sukant arba darant posūkį ant slidaus 
paviršiaus. Nustačiusi slydimą, ji automatiškai pristabdo 
kiekvieną ratą atskirai ir sureguliuoja variklio apsukas. 
Be to, naudojama pagalbinė vairavimo sistema, kad būtų 
lengviau suvaldyti automobilį.

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC+)

Šiame modelyje komplektuojamos septynios oro saugos 
pagalvės. Tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, 
vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės, 
priekinių sėdynių šoninės oro saugos pagalvės bei SRS 
užuolaidinės oro saugos pagalvės, skirtos priekyje ir gale 
sėdintiems keleiviams apsaugoti.

Oro saugos pagalvės (SRS)
Tai pažangiausia pasaulyje visiškai hibridinė sistema. 
Ją sudaro 1,8 l VVT-i benzininis variklis ir du elektriniai 
varikliai. Ši sistema lemia mažas degalų sąnaudas, 
nedidelį išskiriamo anglies dvideginio kiekį ir efektingą 
bei malonią vairavimo patirtį.

1,8 l hibridinis variklis

Naujoviška elektroniniu būdu valdoma nuolatinio 
kintamojo veikimo transmisija (e-CVT) reguliuoja 
benzininio ir elektrinių variklių galios srautą, 
užtikrindama sklandų bei lengvą pagreitėjimą. Ši pavarų 
dėžė optimaliai prisitaiko prie visų vairavimo sąlygų, 
užtikrindama minimalias degalų sąnaudas.

e-CVT

Sėdynės turi specialius tvirtinimo elementus (įskaitant 
Top Tether sistemą), kurie neleidžia kėdutei pasvirti 
į priekį. Todėl galima saugiai, patogiai ir teisingai 
pritvirtinti ISOFIX vaikiškas kėdutes, kurias galima įsigyti 
iš Toyota atstovybės.

ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema

Žodynėlis

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su nuo kaklo 
sužalojimų apsaugančia sistema (WIL) 
Susidūrimo (ypač iš galo) metu, kai važiuojama mažu 
greičiu, sėdynės su WIL sistema ir galvos atlošai užtikrina 
patikimą galvos ir nugaros atramą. Taip sumažinama 
kaklo slankstelių sužalojimo rizika.
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* Modelių su Advanced Plus ir Premium lygio įranga

1,8 l benzinas / hibridas, e-CVT
Variklis

Cilindrų skaičius ir išdėstymas 4 cilindrai vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų, DOHC su VVT-i

Darbinis tūris, cm³ 1798

Maksimali galia, kW (DIN AG)/aps./min. 73 (99)/5200

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min. 142/4000

Bendra hibridinės sistemos galia, kW (DIN AG) 100 (134)

Taršos klasė EURO 6W

Degalų sąnaudos

Vidutinės, l/100 km 4,1/4,4*

Užmiestyje, l/100 km 4,2/4,3*

Mieste, l/100 km 3,8/4,3*

CO2 emisija

Vidutinė, g/km 95/101*

Eksploatacinės savybės

Maksimalus greitis, km/h 165

Pagreitėjimas iki 100 km/h, s 11,3

Pasipriešinimo koeficientas 0,28

Stabdžių sistema

Priekyje Aušinamieji diskai

Gale Vientisieji diskai

Pakaba

Priekyje MacPherson statramstis

Gale Torsioninis balansyras

TEChNINIAI DUOMENYS

Pagrindiniai matmenys

Ilgis, mm 4645

Plotis, mm 1775

Aukštis, mm 1575/1600*

Važiuoklės bazė, mm 2780

Minimalus padangų apsisukimo spindulys, m 5,5/5,8*

Svoris

Parengto automobilio masė, kg 1500–1570

Bendroji automobilio masė, kg 2115

Velkamoji galia su stabdžiais/be stabdžių, kg 0/0

Bagažinės talpa

Bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo su 7 sėdynėmis 
(pagal VDA standartą), l 200

Bagažinės talpa iki stogo su 7 sėdynėmis 
(pagal VDA standartą), l 232

Bagažinės talpa iki stogo su 5 sėdynėmis 
(pagal VDA standartą), l 768

Bagažinės talpa iki stogo su 2 sėdynėmis 
(pagal VDA standartą), l 1731
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KODĖL VERTA RINKTIS  
TOYOTA LIzINGĄ?

Toyota lizingo pasiūlymų teiraukitės Toyota atstovybėje. Susipažinkite su lizingo sąlygomis toyota.lt/
lizingas arba pasikonsultuokite su specialistu. Metinė kredito grąžinimo norma, kai mėnesio nuomos 
mokestis – 168,05 Eur, yra 2,99% (sąlygos: kaina – 17 453,66 Eur; veiklos nuoma; pradinė įmoka – 
nuo 15% automobilio pardavimo kainos; maksimalus finansinės nuomos laikotarpis – 60 mėnesių; 
likutinė vertė lizingo laikotarpio pabaigoje – 35%; rida 100000 km; sutarties sudarymo mokestis 
– 199,84 Eur; palūkanų norma – 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR). UAB “Nordea Finance Lithuania” 
pasilieka sau teisę nesuteikti finansavimo, jeigu, pateikiant paraišką, paaiškėtų, kad kliento finansinė 
būklė nėra pakankama finansavimui gauti, ar yra kitos aplinkybės, trukdančios sudaryti finansinės 
nuomos sutartį. Fiziniai asmenys dėl asmeninio finansavimo pasiūlymo turi kreiptis tiesiogiai į Toyota 
automobilių pardavimo salonus. Kainos nurodytos su PVM.

Toyota draudimo pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje. Su Toyota draudimo privalumais ir sąlygomis 
galite susipažinti interneto svetainėje adresu toyota.lt/draudimas arba paskambinę telefonu  
+370 5 268 3850. Paslaugą siūlo „Ergo Insurance“ SE.

* Sąlyga „Nauja vertė“ taikoma atlyginant už pavogtą automobilį, kai automobilis pavagiamas pirmaisiais 
draudimo metais, ir iš oficialios Toyota atstovybės Lietuvoje įsigyjamas naujas to paties modelio, 
techninių parametrų ir įrengimo lygio, ne aukštensio, negu pavogtasis, Toyota automobilis.

KODĖL VERTA RINKTIS  
TOYOTA DRAUDIMĄ?

LANKSTUS LIzINGO KEITIMAS
Nutraukiant lizingo sutartį nepasibaigus lizingo terminui 
ir sudarant kito naujo Toyota automobilio lizingo sutartį, 
netaikomas esamos lizingo sutarties nutraukimo mokestis.

PAKAITINIS AUTOMObILIS
Kol Jūsų automobilis dėl draudžiamojo įvykio bus  
remontuojamas, Jums nemokamai suteiksime pakaitinį 
automobilį.

ĮGALIOTOS TOYOTA REMONTO DIRBTUVĖS
Galite būti tikri, kad Jūsų automobilis bus remontuojamas taip, 
kaip tai yra numatoma pagal gamyklos reikalavimus, taip pat 
lieka galioti automobilio garantija.

IŠSKAITA
Susidūrus su laukiniu žvėrimi ar keičiant stiklą, išskaita 
yra nuo 0 Eur, kitais atvejais – nuo 75 Eur.

NEMOKAMA PAGALBA AUTOMOBILIUI
Jei esate privesti sustoti kelyje dėl pažeistos padangos, 
tuščio degalų bako ar eismo įvykio, skambinkite nemokamu 
pagalbos numeriu +370 5 268 3850.

ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS
Naudojame tik naujas originalias Toyota dalis. Taigi galite 
būti tikri, kad Jūsų automobilis po remonto bus kaip naujas.

PIRMIEJI METAI – NAUJA VERTĖ*
Jei naujasis Toyota automobilis yra visiškai sunaikinamas ar  
pavagiamas per pirmuosius metus, kompensuojame pradinę  
Jūsų automobilio vertę.

GREITAS ATSAKYMAS 
Atsakymas Jus pasieks per valandą.

PAPRASTA UŽSISAKYTI
Jums nereikia eiti į banką.

VIENINTELĖ SĄSKAITA
Bendra sąskaita už lizingą ir draudimą.

DAUGIAU GALIMYBIŲ
Prie esamo lizingo galima pridėti papildomą įrangą, 
techninės priežiūros paslaugas ir papildomą draudimą.
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MĖGAUKITĖS HIBRIDINĖS TECHNOLOGIJOS 
PRIVALUMAIS IR PAŽANGIA ĮRANGA

Nuotraukoje pavaizduotas Premium komplektacijos modelis.30



SEPTYNVIEČIO GALIMYBĖS
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Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos specifikacijos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl 
Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek 
skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių QR kodų įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neatsako už nesėkmingą kurio nors QR kodo 
ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą naudojantis savo prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie specifikacijas ir įrangą. • 
© 2015, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.
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Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba internetinę 
vaizdo kamerą į paveikslėlį ir susipažinkite su Prius+.

NORĖDAMI IŠBANDYTI NAUJĄJĮ PRIUS+ AR 
GAUTI APIE JĮ DAUGIAU INFORMACIJOS, 
KREIPKITĖS Į VIETINĘ TOYOTA ATSTOVYBĘ ARBA 
APSILANKYKITE MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE  
TOYOTA.LT


