
 TOYOTA  
 PRIUS 
PLUG-IN
MODELLÉV 2021

Toyota Prius Plug-in

14 760 000 Ft-tól

MÁR

Árelőnnyel

800 000 Ft

HYBRID ajánlat: 
AKÁR
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– 15" könnyűfém keréktárcsák
– LED mátrix adaptív fényszórók
– LED nappali menetfény
– Ködlámpák elöl
– Automatikus fényszórómagasság-állítás
– Elektromos, automata digitális 

légkondicionáló
– Szélvédőre vetített információk - Head-up 

Display
–Elektromos állítású, automatikusan is 

behajtható, fűtött külső tükrök
– Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő 

belső visszapillantó tükör
– Vezetéknélküli mobiltelefon-töltő
– Ülésfűtés az első ülésekben

– Világosszürke vagy fekete szövet ülésborítás
– Kettős 4,2" multiinformációs kijelző
– MM19 Touch2 multimédia, 8" 

multiinformációs érintőképernyő, RDS-es 
rádió, digitális rádióvétel (DAB), integrált 
tolatókamera, 6 hangszóró

– Touch & Go navigációs rendszer
– USB csatlakozó
– Connectivity: Android Auto (korlátozott 

elérhetőségű Magyarországon) és Apple 
CarPlay

– Intelligens nyitási rendszer
– Mennekes töltőkábel utcai töltőoszlophoz
– 230V-os töltőkábel
– Toyota Safety Sense 2 biztonsági csomag

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele:

EXECUTIVE VIP CSOMAGGAL
Az alapfelszereltség néhány tétele (az Executive felszereltségen felül):

EXECUTIVE SOLAR CSOMAGGAL*
Az alapfelszereltség néhány tétele (az Executive felszereltségen felül):

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!

– JBL prémium audio rendszer, 8 hangszóró
– Automatikusan beparkoló rendszer első 

és hátsó parkolásérzékelőkkel (IPA)
– Parkolásérzékelők koccanás védelemmel

– Világosszürke vagy fekete bőr ülésborítás
– Panoráma monitor 360 fokos panoráma 

nézet rendszerrel
– Elektromos ülésállítás a vezető oldalán

– Napcellás üvegtető
 -  Álló helyzetben tölti a nagyfeszültségű 

akkumulátort

 - Menetközben tölti a 12V-os akkumulátort
 -  EV hatótávolságot növelheti a napcellás 

töltés c.a. 5 km-rel

* Nem elérhető a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés, a holttérfigyelő rendszer, a szélvédőre kivetített információk és az elektronikusan behajtható 
külső tükrök nem automatikusan behajthatóak.
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EXECUTIVE VIP
1.8 Plug-in Hybrid 122 LE e-CVT

ISMERJE MEG A LEGNÉPSZERŰBB VÁLTOZATOT!

Biztonság

Az alapfelszereltség része a Toyota Safety Sense 2 
biztonsági rendszer legújabb változatata; az aktív 
biztonsági csomag segítségével a lehető legtöbb 
közlekedési helyzetben elkerülhetőek a balesetek, 
vagy mérsékelhetőek a súlyosságuk. A csomagban 
megtalálható az ütközést megelőző biztonsági 
rendszer (PCS) gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel, 
intelligens adaptív sebességtartó automatika 
(IACC), jelzőtábla felismerő rendszer (RSA); 
sávkövető asszisztens (LTA), sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer (LDA), automatikus távolsági 
fényszóró (AHB). Ezenkívül segíti a biztonságos 
vezetést a holttérfigyelő rendszer (BSM), a panoráma 
monitor és a hátsó keresztirányú forgalomra 
figyelmeztető rendszer.

Gazdag felszereltség

Az Executive VIP modellváltozat olyan praktikus 
funkciókat kínál, mint az intelligens nyitási rendszer, 
a LED mátrix adaptív fényszórók, az automata 
digitális légkondicionáló, a JBL prémium audió 
rendszer és az intelligens beparkoló rendszer első 
és hátsó parkolásérzékelőkkel. Modern formavilágát 
tovább erősítik 15" könnyűfém keréktárcsák.

Kommunikáció

A műszerek között látható kettős 4,2" 
multiinformációs kjelző és a középkonzolon 
elhelyezett 8" központi, multifunkcionális színes 
érintőképernyő rendkívül sokféle hasznos 
információval látja el a vezetőt – többek közt 
a biztonsági rendszerekről, a navigációról vagy 
éppen a plug-in hibrid hajtásrendszer működéséről.

HIBRID AJÁNLAT: 
BRUTTÓ LISTAÁR 

15 725 000 Ft

KEDVEZMÉNY: 

400 000 Ft

AJÁNDÉK TARTOZÉK KUPON ÉRTÉKE: 

400 000 Ft

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

15 325 000 Ft

A megadott értékben ajándékba adható tartozékok listájával kapcsolatban érdeklődjön 
egy Toyota márkakereskedésben. A választható ajándék tartozékok értéke a beszerelési 
munkadíjat nem tartalmazza.
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Modellév: 2021 Az árlista 2022. március 9-től megrendelt autókra érvényes visszavonásig.

TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)

Karosszéria / 
Ajtók száma

Rendszer-tel-
jesítmény

Ülések 
száma

Szereltség Katashiki SFX
Bruttó listaár 
(Regadóval, 
27% ÁFA-val)

Regadó
Vegyes átlagf. 

(l/100km) kombinált
CO2 (g/km) 
kombinált

VL Min VL Max VL Min VL Max

LB; 5 122 LE 5

Executive ZVW52L-AHXEBW A3 14 760 000 0 2,0 5,0 22,0 112,6 

Executive VIP ZVW52L-AHXEBW A4 15 725 000 0 2,0 5,0 22,0 112,6 

Executive + Solar ZVW52L-AHXEBW AC 15 860 000 0 2,0 5,0 22,0 112,6 

Megjegyzés: a feltüntetett árak a metál / mica fényezést nem tartalmazzák.
4 hengeres 1.8 literes benzinmotor VVT-i Atkinson ciklus; 72 kW / 98 LE
FELSZERELTSÉG

VL Min: Az adott verzió legkisebb tömegével mért adat.
VL Max: Az adott verzió legnagyobb tömegével mért adat.

Metál és Mica fényezés 185 000 Ft Platina gyöngyfehér fényezés 270 000 Ft Korallkék 270 000 Ft

18 millió

Több mint 18 millió eladott Toyota 
hibrid az egész világon

10 év

A Toyota 10 év garanciát nyújt 
a hibrid akkumulátorokra

7 légzsák

7 légzsák az alapfelszereltség 
részeként: Vezető, utas oldali, elöl, 
hátul illetve függönylégzsákkal 
és térdlégzsák a vezető oldalán.

MEGBÍZHATÓSÁG

A hibrid hajtásláncban nincsenek 
nagy kopásnak kitett elemek
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VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET

15" könnyűfém keréktárcsák, 195/65 R15
Alapfelszereltség: Executive

Fekete szövet ülésborításm 
Alapfelszereltség: Executive

Világosszürke szövet ülésborítás 
sötétszürke betéttel  
Alapfelszereltség: Executive

Fekete bőr ülésborítás
Alapfelszereltség: Executive VIP

791 Korallkék
270 000 Ft

218 Fekete gyöngyház
185 000 Ft

1G3 Hamuszürke
185 000 Ft

3U5 Érzéki vörös
270 000 Ft

089 Platina gyöngyfehér
270 000 Ft

040 Hófehér
Felár nélkül

Világosszürke bőr ülésborítás 
sötétszürke betétekkel
Alapfelszereltség: Executive VIP
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Napcellás üvegtető
–   álló helyzetben és menet közben is tölti anagyfeszültségű akkumulátort 

és a 12 V-os akkumulátort.
–   kb. 5 km-rel megnövelheti az EV hatótávolságot

–   JBL prémium audio rendszer, 8 hangszóró
–   Automatikusan beparkoló rendszer első és hátsó parkolásérzékelőkkel (IPA)
–   Parkolásérzékelők koccanás védelemmel
–   Világosszürke vagy fekete bőr ülésborítás
–   Panoráma monitor 360 fokos panoráma nézet rendszerrel
–   Elektromos ülésállítás a vezető oldalán

EGYÉB RENDELHETŐ TARTOZÉK CSOMAGOK

VIP CSOMAG
965 000 Ft

SOLAR CSOMAG*
1 100 000 Ft

rendelhető a Executive felszereltséghez rendelhető a Executive felszereltséghez

CSOMAGOK

* Nem elérhető a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés, 
a holttérfigyelő rendszer, a szélvédőre kivetített információk 
és az elektronikusan behajtható külső tükrök nem automatikusan behajthatóak.

Egyéb rendelhető tartozékcsomagok Executive
Védelmi csomag
Első küszöbtakarók, ajtókilincs védőfólia, hátsó lökhárító védőlemez 72 000 Ft

M43 indításgátló 94 000 Ft

Toyota Protect könnyűfém keréktárcsa védelem 
Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére 24 000 Ft

Toyota Protect karosszéria védelem 
Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 63 000 Ft

TARTOZÉK AJÁNLATOK

25 200 Ft
Gumiszőnyeg garnitúra 

104 800 Ft
Tetőcsomagtartó

77 800 Ft
Ablaklégterelő szett (az első ablakokra)

39 100 Ft
Függőleges csomagtérháló

A fenti árak visszavonásig érvényesek és a munkadíjat nem tartalmazzák.
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HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!
Executive

AUDIO
INFORMÁCIÓ

 – Kettős 4,2”-os multiinformációs kijelző
 – Digitális kilométeróra
 – Hangszórók száma: 6
 – Bluetooth telefon- és audiokapcsolat
 – MM19 Touch2 multimédia, 8” multifunkcionális érintőképernyő
 – integrált tolatókamerával, segédvonalakkal
 – Touch & Go navigációs rendszer
 – Navigációs rendszer magyar nyelvű menüvel, hangvezérléssel, teljes 
Európa térképpel,

 – 3 év ingyenes adatbázis frissítés
 – RDS-es rádió
 – Digitális rádióvétel (DAB)
 – Rádió és CD-lejátszó kormányról vezérlése
 – MP3 és WMA lejátszás
 – USB csatlakozó
 – Connectivity: Android Auto (korlátozott elérhetőségű 
Magyarországon)

 – és Apple CarPlay

BIZTONSÁG  – Toyota Safety Sense 2 biztonsági csomag
 – Ütközés-megelőző rendszer (PCS)
 – Ütközésveszélyre történő figyelmeztetés (FCW): felhívja a vezető 
figyelmét szemből 

 – történő ütközés veszélyére, 0-180 km/ó-ig és minimum 10 km/ó 
sebesség különbségig

 – Vészfék-asszisztens (PBA): támogatja a vezetőt a vészhelyzet 
elkerülésében 

 – vagy enyhítésében 30-180 km/ó jármű és 30-80 km/ó gyalogos 
esetében

 – Önálló vészfékezés (gyalogos-észleléssel) (AEB): ha a vezető 
vészhelyzetben 

 – nem reagál, automatikusan fékez, 10-180 km/ó 
sebességtartományban jármű és 10-80km/ó gyalogos esetében 
maximum 40 km/ó sebességcsökkentéssel

 – minimum 10 km/ó sebesség különbségig
 – Intelligens adaptív sebességtartó automatika (IACC)
 – A beállított sebességtartományon belül segít a vezetőnek a 
biztonságos távolság 

 – megtartásában az előtte haladó járműtől
 – Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer (kormányzási beavatkozás 
nélkül) (LDA)

 – Észleli az irányjelzés nélküli sávelhagyást és figyelmezteti a vezetőt
 – Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
 – Előzési tilalmat és sebességkorlátozást jelző ill.feloldó táblákra 
figyelmezteti a vezetőt

 – Automatikus távolsági fényszóró (AHB)
 – Szemben v.előttünk haladók, ill.környezet világítását érzékelve ki- és 
bekapcsolja a távfényt illetve a LED Mátrix megfelelő szegmensét

 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) kormányrásegítéssel (SC)
 – Sávkövető asszisztens (LTA)
 – Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) gyalogos- és 
kerékpárosfelismeréssel

 – ABS EBD-vel, blokkolásgátló elektronikus fékerőelosztóval
 – TRC - kipörgésgátló, kikapcsolható
 – VSC+ - A járműstabilitásvezérlő és az EPS összehangolt működése
 – Hűtött tárcsafék elöl, teli tárcsafék hátul
 – EPS - Elektromos szervokormány, sebességfüggő rásegítés
 – LED kombinált hátsó lámpatestek és LED irányjelzők
 – Vészfékezésnél automatikus vészvillogó
 – SRS vezetőoldali légzsák
 – SRS utasoldali légzsák
 – SRS oldallégzsákok elöl
 – SRS függönylégzsákok, elöl-hátul
 – Térdlégzsák a vezető oldalán
 – SRS biztonsági övek överőhatárolóval és övfeszítővel, elöl
 – SRS biztonsági öv 2 darab hárompontos, hátul
 – MICS - minimálisan deformálódó karosszéria szerkezet
 – Oldalütközésvédelem az ajtókban
 – ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok, hátsó szélső üléseken
 – TPWS - guminyomás figyelmeztető rendszer
 – Fáradtság érzékelő

JÁRMŰVÉDELEM  – Távirányítású központizár
 – Indításgátló
 – Smart entry - intelligens nyitási rendszer az első és a hátsó ajtóknál

 – Integrált audio egység
 – Tanksapka fedél belülről nyitható

KÜLSŐ  – 15”-os könnyűfém kerekek
 – 195/65 R15 gumiabroncsok
 – Fényezett kilincsek
 – Fényezett tükörborítás
 – Fényezett lökhárító
 – Ablaktörlő és ablakmosó az 5. ajtón
 – Színezett UV szűrős üvegek, hátsó szélvédő páramentesítővel

 – Ködlámpa elöl a lökhárítóba integrálva
 – Padlólemez alulról burkolt
 – LED Matrix adaptív fényszórók
 – LED nappalifény
 – “Cápauszony” tetőantenna
 – Defekt javító szett (tartalmazza az emelőt és a kerékkulcsot)

BELSŐ  – Háromküllős bőr kormánykerék
 – Kartámasz középen
 – Rakodódoboz a kartámaszban
 – Térképtartók az ajtókban
 – Térképzseb az ülések háttámláján
 – Szövet szőnyeg

 – Belső kilincsek króm színűek
 – Hátsó ülés: 60:40 arányban dönthető
 – Napellenző fedett piperetükörrel
 – Digitális műszeregység a műszerfal közepén
 – “Active” szövet ülésborítás: világosszürke vagy fekete
 – 5 ülés

KÉNYELEM  – Ablakemelő elektromos, elöl és hátul
 – Elektromos állítású, fűtött külső tükrök
 – Automatikusan is behajtható külső tükrök
 – Elektromos, automata, digitális légkondicionáló
 – START gombbal történő rendszerindítás
 – Normal, EV City, és HV/EV (autópálya) üzemmód kapcsolás
 – Magasságban állítható vezetőülés
 – Automatikus fényszórómagasság-állítás
 – HUD - Szélvédőre kivetített információ
 – Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör
 – Vezeték nélküli mobiltelefon-töltő talapzat
 – Holttérfigyelő rendszer (BSM)

 – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés (RCTA)
 – Első térképolvasó lámpa
 – Fényszóró kikapcsolására figyelmeztető hangjelzés
 – Magasságban és tengelyirányban állítható kormánykerék
 – Audio, telefon, ACC, LDA kezelő gombok a kormánykeréken
 – Pollenszűrő
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Szürkületérzékelő (automatikusan bekapcsolódó világítás)
 – 230V-os töltőkábel
 – Mennekes töltőkábel utcai töltőoszlophoz
 – Fűthető első ülések
 – Esőérzékelős ablaktörlő
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OPCIÓK VIP csomag (sfx: A4) Solar csomag (sfx: AC)
 – JBL premium audio rendszer, +2 hangszóró (összesen 8)
 – IPA - automatikusan beparkoló rendszer első-hátsó 
parkolásérzékelőkkel

 – Parkolás érzékelő koccanás védelemmel
 – Bőr ülésborítás: világosszürke vagy fekete
 – Panoráma monitor 360 fokos panoráma nézet rendszerrel
 – Elektromos ülésállítás a vezető oldalán

 – Napcellás üvegtető
 – Álló helyzetben tölti a nagyfeszültségű akkumulátort
 – Menet közben tölti a 12V-os akkumulátort
 – EV hatótávolságot növelheti a napcellás töltés c.a. 5 km-rel
 – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés (RCTA) - nem 
elérhető

 – Holttérfigyelő rendszer (BSM) - nem elérhető
 – HUD - Szélvédőre kivetített információ - nem elérhető

EGYÉB RENDELHETŐ GYÁRI FELSZERELTSÉGEK
 – Alap garancia feltételek
 – 3 év, első év kilométerkorlátozás nélkül további két év vagy 100.000 
km, amelyik előbb bekövetkezik. A hybrid hajtáslánc elemeire 5 év 
vagy 100.000 km. 
(Nagyfesz. akku, akkumulátor vezérlő-egység, hybrid vezérlő-
egység, inverter konverter.)

Extra garancia szerződések
+ 1 év vagy összesen 130 ezer km   71 000 Ft

+ 2 év vagy összesen 200 ezer km   150 000 Ft

A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak! 
Az árak a magyar forint árfolyammozgásának és az ÁFA valamint regisztrációs adó változások függvényében változhatnak.
A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
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TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!

Csomagtér térfogata, hátsó ülések felhajtva, 
kalaptartóig mérve

360 l

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján) 1.8 Plug-in Hybrid 122 LE e-CVT

Alacsony sebességnél [liter/100 km] 4,3–4,6

Kombinált [liter/100km] 1,3–1,5

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)

Alacsony sebességnél [g/km] 97–104

Kombinált [g/km] 28–35

Euro besorolás EURO 6DG

Motor

Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)/percenkénti ford. sz.] 98 (72)/5200

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford. sz.] 142/3600

Hibrid hajtás

Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)] – teljes hibrid rendszer 122 (90)

Teljesítmény

Gyorsulás 0–100 km/órára 11,1

1760 mm 1760 mm

14
70

 m
m

975 mm970 mm1530 mm 1545 mm2700 mm

4645 mm

A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől 
bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) 
alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO₂-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai 
Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO₂-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél.

Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását 
és a CO₂-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. 
szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az 
aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs 
formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.



Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékotztató jellegűek, azok 
nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány 
fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. 
A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

Hivatalos Toyota márkakereskedés

WWW.TOYOTA.HU
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TESZTVEZETÉSRE
ÉS FEDEZZE FEL
MIÉRT ÉRDEMES A TOYOTA COROLLÁT
VÁLASZTANI!


