YARIS

PODMANIVO
KRÁSNA

TOYOTA YARIS ZÍSKALA TITUL
AUTO ROKA 2021
Porota zostavená z najlepších
európskych motoristických
novinárov ocenila Yaris ako
najvýnimočnejšie auto uvedené
do predaja v roku 2020.
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DIZ A JN

DIZAJN,
KTORÝ

VÁS UCHVÁTI

Navrhnutá s vášňou, poháňaná túžbou.
Nová Toyota Yaris umocňuje silu okamihu
prostredníctvom expresívneho dizajnu,
ktorý vyjadruje vášeň pre život a lásku k pohybu.
Odvážna a výrazná – so širokým a kompaktným
vzhľadom vynikne na ceste s upokojujúcou silou,
ktorá zvýrazňuje jej agilnú a dynamickú povahu.

ČIERNA FAZUĽA – KUROMAME
Pri návrhu novej Toyoty Yaris
sme sa inšpirovali zaoblenými
krivkami a lesklým povrchom
japonských fazuľových
bôbov kuromame.

DYNAMICKÝ TVAR
A VZHĽAD BÝKA
Nová Toyota Yaris,
inšpirovaná býkom
Mighty Bull, má mohutnú
kinetickú energiu, aby bola
vždy pripravená na akciu.

NAPNUTÁ LÍNIA STRECHY
Neprerušená línia,
ktorá sa tiahne z kapoty a siaha
až k streche, vytvára prirodzený
vrchol smerom k zadnej
časti strechy. Nová Toyota
Yaris má preto vzhľad šprintéra
pripraveného vyraziť.

ZADNÝ NÁRAZNÍK
V TVARE BUMERANGU
Zadný nárazník s dizajnom
bumerangu vytláča zadné
kolesá smerom von a dodáva
vozidlu mohutný, pevný postoj.

KOMPAKTNÁ A DYNAMICKÁ
Ráta sa každý milimeter:
krátke previsy a veľkorysý
rázvor prinášajú priestor tam,
kde je potrebný – vo vnútri.
Mario Majdandzic – hlavný dizajnér exteriéru Toyoty Yaris
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HYBRID

HYBRIDNÝ
ELEKTRICKÝ

POHON

Nová Toyota Yaris predstavuje úplne nový
1,5‑litrový zážihový motor a vylepšený
hybridný systém 4. generácie, ktoré zaisťujú
bezkonkurenčnú kombináciu dynamického
výkonu a skvelej spotreby paliva.
Nový, ľahký lítiovo‑iónový akumulátor
využíva vyše 20‑ročné skúsenosti a dokáže
uchovať ešte viac energie. Samonabíjací
hybrid zároveň dokáže obnoviť viac energie.
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KOKPIT

ZAMERANÁ
NA

VÁS

Od mäkkej prístrojovej dosky až po dizajnové
ukazovatele v štýle ďalekohľadu je každý
detail v novej Toyote Yaris pripravený pre vás
a zaisťuje jednoduché používanie a menší
pohyb očí. Vďaka čistému, minimalistickému
dizajnu môžete mať ruky stále na volante
a očami sledovať cestu, zatiaľ čo kombinácia
nízkej palubnej dosky, kompaktného volantu
a hlboko umiestneného čelného skla
prináša istotu, ktorú môže poskytnúť iba
dokonalá poloha za volantom.
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K VALITA INTERIÉRU

KAŽDODENNÁ

ELEGANCIA
Moderný, príjemný a štýlový interiér novej
Toyoty Yaris kombinuje kvalitné povrchové
materiály a náladové osvetlenie, aby ste
si užili prostredie povzbudzujúce zmysly,
v ktorom nikdy nestratíte chuť zabávať sa.
Od luxusu v podobe vyhrievaného volantu
až po praktický odkladací priestor v prednej
lakťovej opierke* – s novou Toyotou Yaris
môžete mať všetko.

* Dostupné v hybridnej motorizácii.
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1.

2.

3.

4.

INŠPIRUJÚCE

TECHNOLÓG IE V INTERIÉRI

TECHNOLÓGIE

Nová Toyota Yaris vám prináša najnovšie
technológie. Vďaka minimalistickému dizajnu
a intuitívnej integrácii mobilných zariadení
si môžete naplno vychutnať pripojenie
vášho smartfónu cez Apple CarPlay™
a Android Auto™. K dispozícii sú aj 3D mapy
s bezdrôtovými aktualizáciami a plnofarebný
10" projekčný displej.
1. 10" FAREBNÝ PROJEKČNÝ DISPLEJ
Môžete sa sústrediť na cestu,
pretože základné informácie
sú dostupné už letmým pohľadom.
2. BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA
Bezdrôtové riešenie nabíjania umožňuje
udržiavať zariadenia neustále nabité,
takže môžete ísť ešte ďalej.
3. TOYOTA TOUCH® 2
Prispôsobte si funkcie systému,
skontrolujte údaje o vozidle
a prehrávajte hudbu: So systémom
Toyota Touch® 2 budete mať
veci pod kontrolou.
Informácie o dostupnosti jednotlivých prvkov
nájdete na stránkach s opisom výbav.
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SLUŽBY PRIPOJENIA

JAZDITE

PRIPOJENÝ

ŽIVOT SA ZAČÍNA,
KEĎ SA PRIPOJÍTE
Súčasťou telematických služieb MyT
je multimediálny systém MyT Multimedia
a aplikácia MyT App. Každá služba má svoje
vlastné funkcie, ktoré sú navrhnuté tak,
aby bola jazda bezpečnejšia a zábavnejšia,
či sedíte vo vnútri vozidla alebo ste
mimo neho. Pomocou služieb MyT
Connected Services budete mať prístup
k plánovaniu trás z pohodlia domova,
bez problémov nájdete svoje vozidlo,
budete mať možnosť prehliadať si detailné
údaje o vašich jazdách alebo si nastaviť
pripomienku k servisnej prehliadke.
Okrem toho budete môcť k vozidlu pripojiť
svoj telefón a používať obľúbené aplikácie
priamo na displeji multimediálneho systému.

INTUITÍVNY, POKROČILÝ A ZÁBAVNÝ
Vďaka integrácii smartfónov cez
Apple CarPlay™ a Android Auto™ môžete
používať aj obľúbené aplikácie ako Spotify,
WhatsApp, Audible, Mapy Google či Waze.
Všetky sú dostupné prostredníctvom
hlasovej asistentky Siri a povelu Ok Google.
Multimediálny systém MyT Multimedia
poskytuje prístup k potrebným informáciám,
napríklad dopravné správy v reálnom čase
a informácie o rýchlostných radaroch.
Pomocou funkcie Google Street View
môžete skontrolovať aj body záujmu,
vyhľadať parkovacie miesta a prezrieť si ciele.

VŽDY PRIPOJENÝ K SVOJMU
VOZIDLU TOYOTA
Aplikácia MyT v smartfóne vám umožní
komunikovať s vozidlom bez ohľadu
na to, kde sa práve nachádzate.
Z domu môžete plánovať cesty,
lokalizovať svoje zaparkované auto
a dokonca dostávať upozornenia
na potrebnú údržbu.

by Toyota

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:
www.toyota.sk/service-and-accessories/my-toyota/myt
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MOTORY

PODPORTE
SVOJ

VÝKON

Nová Toyota Yaris ponúka na výber tri
zážihové pohonné jednotky: 1,0‑litrový
trojvalec a úplne nový 1,5‑litrový trojvalec,
ktorý je k dispozícii s hybridným pohonom
aj bez neho. Vďaka vysokému krútiacemu
momentu má 1,5‑litrový motor plynulé
a lineárne zrýchlenie. Je dynamický
a pohotový v meste a skvelý na diaľnici.

MOTOR 1.5 L DYNAMIC FORCE
HYBRID E‑CVT
Výkon 116 koní
Spotreba paliva* 3,8–4,9 l/100 km
Emisie CO₂* 85–112 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 9,7 s

MOTOR 1.0 L VVT‑I
BENZÍN 5 M/T
Výkon 72 koní
Spotreba paliva* 5,3–5,6 l/100 km
Emisie CO₂* 121–127 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 14,6 s

MOTOR 1.5 L DYNAMIC FORCE
BENZÍN 6 M/T
Výkon 125 koní
Spotreba paliva* 4,9–5,4 l/100 km
Emisie CO₂* 117–127 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 9,0 s

MOTOR 1.5 L DYNAMIC FORCE
BENZÍN MULTIDRIVE S
Výkon 125 koní
Spotreba paliva* 5,1–5,5 l/100 km
Emisie CO₂* 120–130 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 10,2 s

M/T = manuálna prevodovka
e‑CVT = elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom
Multidrive S = prevodovka s plynule meniteľným prevodom
* V kombinovanom cykle.
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BEZPEČNOSŤ

ZDOKONALENÁ
ÚROVEŇ

BEZPEČNOSTI
Spoločnosť Toyota verí, že bezpečnosť
je právom. Nová Toyota Yaris je preto
najbezpečnejším Yarisom v histórii.
Súčasťou štandardnej výbavy je balík
technológií Toyota Safety Sense
s pokročilým systémom na predchádzanie
kolíziám s núdzovým asistentom
a detekciou chodcov v noci.
Okrem toho, inteligentný tempomat,
ktorý je kombináciou adaptívneho
tempomatu so systémom rozpoznávania
dopravných značiek, automaticky udržiava
predvolenú rýchlosť vozidla a upozorňuje
vodiča na zmenu rýchlostného limitu.
Takže aj keď nemyslíte na bezpečnosť,
môžete si byť istí, že vaša Toyota Yaris áno.

Informácie o dostupnosti jednotlivých prvkov nájdete
na stránkach s opisom výbav.
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
NA PREDCHÁDZANIE KOLÍZIÁM
ZDOKONALENÝ O NÚDZOVÉHO
ASISTENTA RIADENIA
A ASISTENTA PRI ODBOČOVANÍ
NA KRIŽOVATKÁCH
Pokročilý systém na predchádzanie
koliziám využíva kameru
na rozpoznávanie vozidiel,
chodcov a cyklistov. V prípade
rizika kolízie aktivuje brzdového
asistenta alebo asistenta riadenia,
aby sa znížila pravdepodobnosť
a závažnosť nárazu.
ASISTENT UDRŽIAVANIA
VOZIDLA V JAZDNOM PRUHU
Ak vozidlo začne neúmyselne
vychádzať zo stredu jazdného
pruhu, aktivuje sa asistent
riadenia, ktorý upraví jeho smer.
MONITOR MŔTVEHO UHLA (BSM)
Systém upozorní vodiča na všetky
vozidlá, ktoré by mohol prehliadnuť
vo vonkajších spätných zrkadlách.
UPOZORNENIE NA DOPRAVU ZA
VOZIDLOM (RCTA)
Pri cúvaní z parkovacieho miesta
zadné senzory detegujú vozidlá
približujúce sa sprava alebo
zľava. Systém vodiča upozorní
a v prípade potreby aktivuje
brzdy*, aby predišiel kolízii.

* Funkcia brzdenia je dostupná
len pre vozidlá s automatickou
prevodovkou.
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
ACTIVE

ČISTÝ DIZAJN PRE
ČISTÉ POTEŠENIE Z JAZDY

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
— 15" oceľové disky kolies
s ozdobnými krytmi
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
s detekciou chodcov cez deň a v noci
a cyklistov cez deň
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
s podporou v križovatkách
— Núdzový asistent riadenia
— Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
— Asistent pre udržiavanie vozidla
v jazdnom pruhu (LTA)
— Systém rozpoznávania
dopravných značiek (RSA)
— Systém automatických
diaľkových svetiel (AHB)
— Halogénové projektorové svetlomety
— Anténa v tvare žraločej plutvy
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2
so 7" farebnou dotykovou obrazovkou
— Farebný 4,2" multiinformačný
TFT displej
— Podpora Android Auto™
a Apple CarPlay™
— Multifunkčný volant
— Manuálna klimatizácia pre konvenčné
verzie / Automatická klimatizácia
pre Hybrid
— Elektronická parkovacia brzda
(len pre Hybrid)
— Predná lakťová opierka (len pre Hybrid)
— Senzor šera
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— Elektricky nastaviteľné vyhrievané
spätné zrkadlá
— Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
— Dojazdové rezervné koleso
(len pre konvenčné motorizácie)
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
COMFORT

KOMBINÁCIA SKVELÉHO KOMFORTU
A NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FUNKCIÍ
V DOKONALOM BALÍKU.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE ACTIVE)
— Zadná parkovacia kamera
— Predné hmlové svetlá
— Inteligentné stierače predného okna
so senzorom dažďa
— Trojramenný volant obšitý kožou
— Hlavica radiacej páky obšitá kožou
— 4 reproduktory
— Odhlučnené čelné sklo
— Zadný spojler (len pre Hybrid)
— Dojazdové rezervné koleso
VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Paket Tech
— Vyhrievané sedadlá vodiča
a spolujazdca
— Vnútorné spätné zrkadlo
s automatickou clonou
— Toyota Touch® 2 - farebná dotyková
obrazovka (8"), 6 reproduktorov
— Elektricky ovládané zadné okná
— Ambientné LED osvetlenie interiéru
— Povrchová úprava zadných dverí z plsti
Paket Style*
— Bi-LED predné svetlomety
— LED zadné, hmlové a smerové svetlá
— 16" zliatinové disky kolies
— Zatmavené zadné okná
— Lakovaná predná mriežka
— Digitálny rýchlomer a otáčkomer
* Podmienené objednaním paketu Tech.
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
EXECUTIVE

PRVOTRIEDNE POHODLIE V KOMBINÁCII
S INTUITÍVNYMI TECHNOLÓGIAMI
A NEVŠEDNÝM VZHĽADOM.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT
S PAKETMI TECH A STYLE)
— 17" zliatinové disky kolies
— Smart Entry & Start – bezkľúčové
odomykanie a štartovanie
— Automatická klimatizácia (dvojzónová)
— Sivé textilné čalúnenie sedadiel
v kombinácii s béžovou kožou
— Predné sedadlá s bočným vedením
— Výškovo nastaviteľné sedadlo
predného spolujazdca
— Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
— Zadný spojler
— Lišty spodnej časti bočných okien
v saténovom chrómovom prevedení
— Dekór predného nárazníka v saténovom
chrómovom prevedení
— Spodná časť palubnej dosky
v béžovej farbe
VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Paket VIP
— Parkovacie senzory - predné a zadné
— Monitor mŕtveho uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
— Vyhrievanie volantu*
— Premietanie informácií o jazde na čelné
sklo (HUD)
— Prémiový audiosystém JBL
s 8 reproduktormi
* Nedostupné s prevodovkou Multidrive S.
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
SELECTION STYLE

ZVOĽTE SI SVOJ VLASTNÝ ŠTÝL,
PRETOŽE PRIEMER VÁS
NIKDY NEUSPOKOJIL.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT
S PAKETMI TECH A STYLE)
— 17" zliatinové disky kolies
— Čierne textilné čalúnenie sedadiel
v kombinácii s kožou
— Predné sedadlá s bočným vedením
— Výškovo nastaviteľné sedadlo
predného spolujazdca
— Elektricky sklopné vonkajšie
spätné zrkadlá
— Smart Entry & Start – bezkľúčové
odomykanie a štartovanie
— Automatická klimatizácia (dvojzónová)
— Strecha v čiernej farbe
— Zadný spojler
— Lišty spodnej časti bočných okien
čierne lakované
— Čierne čalúnenie stropu
VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Paket VIP
— Parkovacie senzory - predné a zadné
— Monitor mŕtveho uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu za
vozidlom (RCTA)
— Vyhrievanie volantu*
— Premietanie informácií o jazde na
čelné sklo (HUD)
— Prémiový audiosystém JBL
s 8 reproduktormi
* Nedostupné s prevodovkou Multidrive S.
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
TOKYO EDITION

DAJTE HRDO NAJAVO,
ŽE SPLYNÚŤ S DAVOM NIE JE
VÁŠ ŠTÝL

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE SELECTION STYLE)
— Premietanie informácií o jazde
na čelné sklo (HUD)
— Bezdrôtové nabíjanie telefónu
v stredovom paneli
— Vyhrievanie volantu
— Strecha vo farbe karosérie
— Spätné zrkadlá a stredové krytky kolies
v koralovej farbe
— Ozdobná lišta palubnej dosky a dverí
v koralovej farbe
— Horná časť palubnej dosky
v tmavomodrej farbe
VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Paket VIP
— Parkovacie senzory - predné a zadné
— Monitor mŕtveho uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu za vozidlom
(RCTA)
— Prémiový audiosystém JBL
s 8 reproduktormi
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PRÍSLUŠENST VO

DEFINUJTE
SVOJ ŠTÝL

ZVÝRAZNITE VÁŠ YARIS
PRVKAMI V KORALOVEJ FARBE
ČI KARBÓNOVOM PREVEDENÍ
Inovatívne detaily, vďaka ktorým
môžete jednoducho osviežiť vzhľad
svojho vozidla, sú výrazné, avšak skvele
doplnia dizajn vašej novej Toyoty Yaris.
Nebojte sa odlíšiť.

VYNIKNITE VĎAKA
DIZAJNOVÝM DOPLNKOM
Vyberte si súpravu farebných
a tvarom prispôsobených doplnkov,
ktoré dokonale zvýraznia vašu
novú Toyotu Yaris. Vozidlo tak
získa vzhľad, ktorý nemôžete ignorovať.
Jednoduchým a dostupným
spôsobom môžete získať mohutný,
nízkoprofilový výraz. Zanechajte prvý
dojem, ktorý pretrvá.
HLAVNÉ PRVKY

HLAVNÉ PRVKY

— Súprava koralových
nálepiek vpredu,
vzadu a na bočných stranách
— Kryt zrkadla v koralovej farbe
— Stredová krytka v koralovej farbe
— 17" zliatinové disky kolies –
lesklé čierne

—
—
—
—
—

Ozdobné koralové prvky vpredu a vzadu
Bočné lišty v koralovej farbe
Kryt zrkadla v koralovej farbe
Stredová krytka v koralovej farbe
17" zliatinové disky kolies – lesklé čierne

HLAVNÉ PRVKY
—
—
—
—

Kryt zrkadla v karbónovom prevedení
Bočné lišty v karbónovom prevedení
Zadný spojler v karbónovom prevedení
Lišta dverí batožinového priestoru
v karbónovom prevedení
— 16“ zliatinové disky kolies – matné čierne
Karbónová lišta dverí
batožinového prietoru
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HYBRIDNÝ
ŠTÝL
Ochráňte svoju Toyotu Yaris
so štýlovým príslušenstvom –
od prahových líšt na ochranu laku
až po protišmykové textilné rohože
s elegantnými striebornými detailmi.
Podčiarknite hybridný štýl pomocou krytu
na kľúč Hybrid Smart Entry.

PRÍSLUŠENST VO

DOKONALÉ MOŽNOSTI
PREVÁŽANIA NÁKLADU
CHRÓMOVÉ DETAILY

Uzamykateľný strešný nosič
s aerodynamickým dizajnom tvorí skvelý
základ pre širokú škálu príslušenstva
– od boxov pre batožinu a nosičov lyží
až po nosiče na bicykle. Držiak na lyže
a snowboardy je určený na prepravu
až 4 párov lyží alebo 2 snowboardov.
Bezpečné upevňovacie prvky využívajú
gumové profily, ktoré nepoškodia vaše
športové náčinie.

Doplňte prednú mriežku o nápadné
chrómované detaily. Pridajte chrómované
bočné lišty, ktoré hladko splývajú
s bočnou stranou vozidla a majú mohutný
aerodynamický tvar. Zadné chrómované
ozdobné prvky prinášajú jemný dotyk
čistej kvality.

ODNÍMATEĽNÉ
ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Kryt kľúča

Toto odnímateľné ťažné
zariadenie možno
ľahko namontovať,
je uzamykateľné
a má antikorózny povrch.
Ak ho nepoužívate,
možno ho jednoducho
odložiť.

HLAVNÉ PRVKY
— Ozdobné chrómované prvky
vpredu a vzadu
— Bočné chrómované lišty
— 17" brúsené zliatinové disky kolies
– antracitové

Prahové lišty a textilné koberčeky
34

35

36
* Perleťový / špeciálny lak.

8W2 Modrá – urban

8W7 Modrá – tmavá§

3U5 Červená – karmínová*

3U7 Červená – koralová*

6X1 Bronzová – oxid§

209 Čierna – nočná obloha§

1G3 Sivá – popolavá§

1L0 Strieborná – metalická§

089 Biela – platinová*

040 Biela – čistá

PONUKA
FARIEB
KAROSÉRIE
FARBY

§

Metalický lak.
37

* Perleťový / špeciálny lak.

38
§

2SW Červená – koralová*/
Čierna – nočná obloha§

2PU Biela – platinová*/
Čierna – nočná obloha§

2SZ Červená – karmínová*/
Čierna – nočná obloha§

Čierna strecha
209 Čierna – nočná
obloha§

DVOJFAREBNÉ
KOMBINÁCIE
FARBY

Metalický lak.
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DISK Y KOLIES

PONUKA DISKOV KOLIES

15" oceľové disky kolies
s ozdobnými krytmi (8 lúčov)
Štandard pre výbavy Active a Comfort

40

16" čierne brúsené zliatinové disky kolies
(5 dvojitých lúčov)
Voliteľné pre výbavu Comfort (paket Style)

17" čierne brúsené zliatinové disky kolies
(5 dvojitých lúčov)
Štandard pre výbavy Selection Style

17" čierne brúsené zliatinové disky kolies
(10 dvojitých lúčov)
Štandard pre výbavu Executive

17" antracitové brúsené zliatinové disky kolies
(10 dvojitých lúčov)
Štandard pre výbavu Tokyo Edition

41

Č ALÚNENIE SEDADIEL

PONUKA
ČALÚNENIA
SEDADIEL

Čierne látkové čalúnenie
Štandard pre výbavu Active

42

Čierne prešívané látkové
čalúnenie so sivými stehmi
Štandard pre
výbavu Comfort

Čierne látkové čalúnenie
v kombinácii s kožou
Štandard pre výbavu
Selection Style

Svetlosivé látkové čalúnenie
v kombinácii s béžovou kožou
Štandard pre výbavu Executive

Čierne látkové čalúnenie
v kombinácii s kožou s prešívaním
v koralovej farbe
Štandard pre výbavu Tokyo Edition
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TECHNICKÉ ÚDA JE

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hybrid

SPOTREBA A EMISIE

1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

Benzín
1.0 l VVT‑i
5 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
6 M/T

Hybrid

Benzín
1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

MOTOR

Benzín
1.0 l VVT‑i
5 M/T

Benzín

Benzín

1.5 l Dynamic Force
6 M/T

1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

Spotreba paliva – kombinovaný cyklus [l/100km]

3,8–4,9

5,6–5,9

5,3–5,6

5,5–5,7

Kód motora

M15A‑FXE

1KR‑FE

M15A‑FKS

M15A‑FKS

Spotreba paliva – nízka rýchlosť [l/100km]

2,9–3,7

6,3–6,6

7–7,4

7–7,3

Počet valcov

Radový trojvalec

Radový trojvalec

Radový trojvalec

Radový trojvalec

Spotreba paliva – stredná rýchlosť [l/100km]

3,2–3,8

5–5,1

5,1–5,3

5–5,2

Rozvodový mechanizmus

DOHC, 4 ventily

DOHC, 4 ventily

DOHC, 4 ventily

DOHC, 4 ventily

Spotreba paliva – vysoká rýchlosť [l/100km]

3,5–4,4

4,8–5,1

4,6–4,8

4,6–4,9

Systém vstrekovania

Spotreba paliva – veľmi vysoká rýchlosť [l/100km]

5,2–6,5

6,4–6,9

5,4–5,7

5,9–6,2

Priame viacbodové
vstrekovanie

Priame viacbodové
vstrekovanie

Priame viacbodové
vstrekovanie

Priame viacbodové
vstrekovanie

Palivo

Bezolovnatý benzín,
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín,
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín,
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín,
najm. 95 oktánov

Zdvihový objem [cm³]

1490

998

1490

1490

Vŕtanie × zdvih [mm × mm]

80,5 × 97,6

71,0 × 84,0

80,5 × 97,6

80,5 × 97,6

Objem palivovej nádrže [l]

36

42

42

42

Kompresný pomer

14,0:1

11,8:1

14,0:1

14,0:1

Emisie CO₂ – kombinovaný cyklus [g/km]

87–112

127–134

125–131

128–135

Maximálny výkon [k]

92

72

125

125

Emisie CO₂ – nízka rýchlosť [g/km]

66–83

142–149

165–173

165–171

Maximálny výkon [kW/ot. min ]

68/5500

53/6000

92/6600

92/6600

Emisie CO₂ – stredná rýchlosť [g/km]

67–85

113–117

119–125

117–123

Maximálny krútiaci moment [Nm/min-1]

120/3600–4800

93/4400

153/4800–5000

153/4800–5000

-1

Emisie CO₂ – vysoká rýchlosť [g/km]

79–99

110–115

108–113

109–115

Maximálny výkon hybridného systému [k]

116

–

–

–

Emisie CO₂ – veľmi vysoká rýchlosť [g/km]

113–148

145–156

128–134

138–146

Maximálny výkon hybridného systému [kW]

85

–

–

–

Emisná norma

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Emisie oxidu uhoľnatého, CO [mg/km]

148,7

306

243,2

159,7

Emisie uhľovodíkov, THC [mg/km]

24,6

33,6

18

14,2

Emisie uhľovodíkov, NMHC [mg/km]

21,1

30,9

15,4

11,9

Emisie oxidov dusíka, NOx [mg/km]

9,5

25,1

8,0

6,7

Emisie pevných častíc [mg/km]

–

–

0,33

0,67

Vonkajšia hladina hluku [dB(A)]

70,0

70,0

72,0

70,0

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ sa merajú v riadenom prostredí za použitia vzorového sériovo vyrábaného vozidla v súlade s požiadavkami novej metodiky merania WLTP
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 a príslušných novelizácií. Pre konkrétne konfigurácie vozidla sa môže spotreba paliva a emisie CO₂ vypočítavať na základe objednanej
voliteľnej výbavy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ vášho vozidla sa môžu od nameraných alebo vypočítaných hodnôt líšiť, pretože na spotrebu a emisie CO₂ má vplyv štýl
jazdy a ďalšie aspekty (ako napr. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, nahustenie pneumatík, zaťaženie, počet cestujúcich a pod.) Ďalšie informácie k novej metodike merania
WLTP nájdete na stránkach: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.
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ELEKTRICKÝ MOTOR

AKUMULÁTOR HYBRIDNÉHO POHONU

Typ

Synchrónny motor s permanentným magnetom

Typ

Lítiovo‑iónový

Maximálny výkon [kW]

59

Nominálne napätie [V]

177,6

Maximálny krútiaci moment [Nm]

141

Kapacita batérie [Ah]

4,3

Hybrid
1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

VÝKON

Benzín
1.0 l VVT‑i
5 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
6 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

Maximálna rýchlosť [km/h]

175

160

180

180

0–100 km/h [s]

9,7

14,6

9,0

10,2

Koeficient odporu vzduchu

0,31* / 0,32§

0,32

0,31

0,31

* výbava Executive.

§

výbava Selection Style.
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TECHNICKÉ ÚDA JE

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hybrid

Benzín

Benzín

Benzín

HMOTNOSŤ A ŤAŽNÁ KAPACITA

1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

1.0 l VVT‑i
5 M/T

1.5 l Dynamic Force
6 M/T

1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Celková hmotnosť [kg]

1615

1470

1555

1555*–1585

Objem batožinového priestoru (po kryt batožinového priestoru) [l]

286

Pohotovostná hmotnosť [kg]

1080–1180

960–1040

1040–1120

1065–1145

Objem batožinového priestoru (pri naložení po strechu so sklopenými zadnými sedadlami) [l]

947

§

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg]

450

750

850

850

Dĺžka batožinového priestoru (nesklopené zadné sedadlá) [mm]

630

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]

450

520

550

550

Šírka batožinového priestoru [mm]

1004

Výška batožinového priestoru [mm]

837

Výška batožinového priestoru [od dna po kryt batožinového priestoru] [mm]

556

1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

ZAVESENIE KOLIES

Benzín

Benzín

1.0 l VVT‑i
5 M/T

1.5 l Dynamic Force
6 M/T

Vpredu

Vzpery MacPherson

Vzadu

Torzná tyč
Hybrid
1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

BRZDY

Benzín
1.0 l VVT‑i
5 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
6 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

Benzín
1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

Predné

Odvetrávané kotúčové

Odvetrávané kotúčové

Odvetrávané kotúčové

Odvetrávané kotúčové

Zadné

Kotúčové

Bubnové

Bubnové

Bubnové

ROZMERY EXTERIÉRU

ROZMERY INTERIÉRU

Dĺžka [mm]

3940

Dĺžka [mm]

1845

Šírka [mm]

1745

Šírka [mm]

1430

Výška [mm]

1500

Výška [mm]

1190

Rozchod kolies vpredu [mm]

1518 / 1521 / 1531

Rozchod kolies vzadu [mm]

1514 / 1524 / 1528

Predný previs [mm]

790

Zadný previs [mm]

590

Rázvor [mm]

2560

* výbava Comfort.
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§

1500 mm

Hybrid

výbavy Executive a Selection.

◊

1745 mm

RIADENIE
Priemer otáčania [m]

1518–1531 mm

590 mm

2560 mm
3940 mm

790 mm

1514–1528 mm
1745 mm

9,8◊ / 10,4

výbava Active.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

STRATEGICKÝ PLÁN
TOYOTA 2050
A ENVIRONMENTÁLNA
POLITIKA ŽIVOTNÉHO
CYKLU

Toyota má snahu ísť nad rámec
nulových dopadov na životné
prostredie a zanechať svet v lepšom
stave ako predtým. Za týmto
účelom sme si definovali šesť výziev,
ktoré chceme splniť do roku 2050.
Každá z nich je mimoriadne náročná,
sme však odhodlaní dosiahnuť
pozitívny a trvalo udržateľný vplyv
na spoločnosť aj prírodu ako celok.

VÝZVA 1

VÝZVA 2

VÝZVA 3

Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO₂
produkované našimi vozidlami o 90%
(v porovnaní s úrovňou z roku 2010).
Za týmto účelom budeme podporovať
vývoj nových vozidiel s nulovými uhlíkovými
emisiami a urobíme všetko pre to,
aby sme zvýšili záujem o tieto vozidlá
zo strany verejnosti.

Pri realizácii našich projektov sa snažíme,
aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu.
Analyzujeme každý konštrukčný prvok
našich automobilov, aby sme si boli istí,
že v priebehu celého životného cyklu
bude jeho vplyv na životné prostredie,
pokiaľ možno, čo najmenší*.

S cieľom znižovať uhlíkové emisie v našich
výrobných závodoch sa zameriavame
na zdokonaľovanie nami používaných technológií
a prechod na alternatívne zdroje energie.
Sme odhodlaní zvyšovať energetickú efektivitu
našich závodov a používať obnoviteľné
zdroje energie, ako je napr. slnko alebo vietor,
rovnako ako energiu s nízkou uhlíkovou stopou,
napr. z vodíka.

VÝZVA 5

VÝZVA 6

Už 40 rokov pracujeme na opätovnom
spracovaní použitých materiálov.
Vďaka tomu je dnes možné 95% materiálov
z vašej Toyoty recyklovať a opätovne použiť.
Okrem toho ponúkame inovatívne spôsoby
likvidácie vozidiel po tom, čo dôjdu
na koniec svojej životnej cesty.

S cieľom zachovať a zlepšovať našu koexistenciu
s prírodou organizujeme kampane zalesňovania
a vysádzania stromov, pripravujeme ekologické
mestské projekty a ďalšie iniciatívy, či už v rámci
našich vlastných prevádzok alebo aj mimo nich.
Naším cieľom je rozvoj spoločnosti,
ktorú charakterizuje harmonické súžitie
ľudí s prírodou.

NULOVÉ EMISIE CO₂ V NOVÝCH VOZIDLÁCH

VÝZVA 4

MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA
SPOTREBY VODY
S ohľadom na znižovanie spotreby vody
sme v našich výrobných závodoch začali
zachytávať dažďovú vodu. Taktiež sme
vyvinuli technológiu čistenia, aby sme
nami používanú vodu dokázali znova využiť
alebo ju bezpečne vrátiť do miestneho
vodohospodárskeho systému.
Viac informácií o opatreniach,
ktoré Toyota venuje problematike
životného prostredia, nájdete na adrese:
www.toyota.sk/world‑of‑toyota/
alebo sa obráťte na miestneho predajcu
vozidiel Toyota.
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NULOVÉ EMISIE CO₂ POČAS CELÉHO
ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU

SPOLOČENSKÁ PODPORA MYŠLIENKY
RECYKLÁCIE A ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV
VÝROBY ZALOŽENÝCH NA RECYKLÁCII

* Metodika LCA automobilky Toyota, aplikovaná na našich vozidlách,
bola posúdená a schválená TÜV Rheinland a získala certifikáciu podľa
normy ISO14040/14044.

NULOVÉ EMISIE CO₂ Z NAŠICH TOVÁRNÍ

SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI, KTORÁ ŽIJE
V HARMÓNII S PRÍRODOU

Toyota Yaris je vyrábaná v súlade
s najvyššími štandardmi kvality
vo francúzskom závode Toyota Motor
Manufacturing France (TMMF).
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POCIT BEZPEČIA

ÚPLNÝ POKOJ
NA DUŠI S TOYOTOU

SERVISNÝ PROGRAM
PRE HYBRIDNÉ
VOZIDLÁ
Program „Predĺžená starostlivosť
o akumulátor hybridného pohonu“¹ zahŕňa
prehliadku raz ročne alebo každých 15 tis. km
(podľa toho, čo nastane skôr), a to po dobu
až 10 rokov od dátumu registrácie vozidla.

KVALITNÝ SERVIS
TOYOTA
Servisnú údržbovú prehliadku vašej
Toyoty musíte absolvovať najmenej raz
ročne / každých 15 000 km (podľa toho,
čo nastane skôr).

NÍZKE NÁKLADY
NA ÚDRŽBU TOYOTY
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak,
aby boli minimalizované náklady
na ich údržbu.

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO
TOYOTA
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne
a schválené diely, preto si môžete byť istí
najvyššou kvalitou Toyota.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou
alebo montážnou¹ chybou v každom novom
vozidle Toyota sa vzťahuje záruka na dobu
až 3 roky alebo 100 000 km.²

TOYOTA EUROCARE
Vychutnajte si cestovanie s pocitom bezpečia
vďaka bezplatnej asistenčnej službe
Toyota Eurocare v 40 európskych krajinách,
poskytované počas 3 rokov.³ Pokiaľ budete
navštevovať autorizovaný servis aj po 3 roku,
bude Vám poskytovaná asistenčná služba
Toyota Eurocare po dobu životnosti
Vášho vozidla.

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO
TOYOTA
Originálne príslušenstvo Toyota bolo
navrhnuté a vyrobené s rovnakým dôrazom
na detail ako celé vozidlo. Na všetky prvky
príslušenstva Toyota zakúpené spoločne
s vozidlom sa vzťahuje záruka 3 roky.²

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk

¹ Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota.
² V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota.
³ Belgicko 5 rokov / Portugalsko a Dánsko 1 rok.
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TOYOTA YARIS

PODMANIVO KR ÁSNA

TOYOTA.SK
Všetky prvky vybavenia zobrazené v katalógu sa môžu líšiť podľa zvolenej verzie. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota.
Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v publikácii v dobe jej tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch
o vozidle a vybavení sú závislé na miestnych podmienkach a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho
predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špecifikácií a vybavenia. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail
v technických údajoch, špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. ©2019 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). Žiadna časť tejto publikácie
nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
S-KATALOG-YARIS-NG-2021_SK (05.2021)

CAMRY

NOVÁ TVÁR
LEGENDY
TOYOTA CAMRY HYBRID
Vo svete plnom neistoty potrebujete auto, na ktoré
sa môžete spoľahnúť. Auto, ktoré uvedie všetko
do jasnejšej perspektívy. Nasadnite do modelu
Camry Hybrid. Toto vysokovýkonné vozidlo
od spoločnosti Toyota, ktoré stavia na viac
ako 20‑ročných skúsenostiach značky v oblasti
hybridného pohonu, je stelesnením spojenia
dynamických inovácií a nadčasovej sofistikovanosti.
Zostrite zmysly a pripravte sa raziť si cestu
v skvostnom sedane, ktorý v mimoriadne kultivovanom
vonkajšom plášti ponúka plne integrované technológie.
Model Camry Hybrid s pohonom 2,5‑litrového
zážihovo‑hybridného motora vykazuje vynikajúcu
stabilitu na ceste, ktorá vám zaistí výborný pocit kontroly.
Vychutnajte si maximálne pohodlnú jazdu vo vozidle,
ktoré zvonka i zvnútra vyžaruje štýl.
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HYBRIDNÝ POHON

HYBRIDNÝ
POHON, KTORÝ
ZOSTRUJE
ZMYSLY
JAZDA S OPTIMÁLNOU ÚČINNOSŤOU
Elegantný model Camry Hybrid vychádza
z dlhoročnej tradície dynamických inovácií
spoločnosti Toyota a spája v sebe vysoký výkon,
účinné využitie paliva a nízke emisie CO2,
vďaka čomu prináša nevídaný zážitok z jazdy.
Tento sedan s mimoriadne plynulým chodom
ponúka čistejšiu jazdu bez straty výkonu alebo štýlu.
Posaďte sa za volant nového prvotriedneho hybridu,
ktorého výkon vás vskutku omráči. Tento technický
počin poháňa tichý 2,5‑litrový zážihovo‑hybridný
motor bez nutnosti nabíjania, ktorý dodáva
dostatok krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach,
fenomenálny výkon vo vysokej rýchlosti s lepšou
odozvou a pohodlnú akceleráciu bez námahy.
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STVORENÝ
NA TO, ABY BOL
STREDOBODOM
POZORNOSTI
SEBAVEDOMÝ SEDAN, KTORÝ OKAMŽITE OČARÍ
V sedane, ktorý štýlom na ničom nešetrí, môžete ísť
všetkým príkladom. Znamenito prepracovaný model
Camry Hybrid je stelesnením túžby spoločnosti
Toyota po dokonalosti a zároveň prísľubom,
že svojím jemným, no výrazným novým vzhľadom
zanechá trvalý dojem. Vo vozidle, ktoré stojí
na desaťročiach neúnavného úsilia o kultivovanosť,
budete na cestách pôsobiť sebaisto. Elegantný model
Camry Hybrid vďaka spojeniu dynamickej iskry
s eleganciou vysokokvalitného sedanu vyžaruje
ozajstný charakter na ceste. Toto nádherne tvarované
vozidlo má veľmi tuhú karosériu a nižšiu kapotu,
ktorá zabezpečuje lepší výhľad, a dodáva
sa s viacerými elegantnými lakmi, ktoré sú zárukou,
že pri každej jazde sa budú za vami otáčať.
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DIZAJN EXTERIÉRU

7

SILA SA SKRÝVA
V DETAILOCH

JEMNÉ, NO PRITOM PÔSOBIVÉ NOVÉ DIZAJNOVÉ PRVKY
POZDVIHUJÚ MODEL CAMRY HYBRID DO NOVÝCH VÝŠIN
Jediný pohľad na model Camry Hybrid vám prezradí,
že toto nie je len taký obyčajný sedan. Je to produkt
profesionálnej architektúry, kde z každého prvku srší
nezameniteľný závan sebavedomia. Prepracovaný štýl
prednej masky má vďaka novému vzhľadu hornej
i spodnej mriežky chladiča okamžitý účinok. Lišty spodnej
mriežky presahujú do strán, vďaka čomu vozidlo pôsobí
širšie a dynamickejšie. Spodná mriežka je k dispozícii
v dvoch atraktívnych farebných prevedeniach – čiernom
a tmavosivom. Nápadný dizajn dopĺňa výber pôsobivých
diskov kolies z ľahkých zliatin veľkostí 17" a 18" a luxusné
zadné LED svetlá. Vďaka týmto pozoruhodným dizajnovým
prvkom vyžaruje z modelu Camry Hybrid čistá elegancia.
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NOVÁ MRIEŽKA CHLADIČA
Nová predná mriežka chladiča s odvážnym vzorom
presahuje rohy vozidla, vďaka čomu model
Camry Hybrid pôsobí aerodynamicky a vyzerá nižší,
širší a sebavedomejší.

DIZAJNOVÉ DETAILY

OZDOBNÝ PRVOK ZADNÝCH SVETIEL
Osobité zadné LED svetlá majú pútavý tvar,
ktorý plynulo prechádza do zadného nárazníka
a zaručuje, že vás nikto neprehliadne.

STVORENÉ TAK, ABY SA VYNÍMALI
Vychutnajte si plachtenie na krásnych zliatinových diskoch
kolies veľkosti 17", ktorých elegancia umocňuje pocit prestíže.
Ak chcete dodať jazde dynamickú iskru, zvoľte brúsené
zliatinové disky veľkosti 18" s úpravou v tmavosivej metalíze,
ktorá vozidlu dodá pôsobivý charakter.
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POKOJNÝ
PRIESTOR NA
KONCENTRÁCIU
MYSLE
PRÍVETIVÁ KABÍNA, KTORÁ PONÚKA INTEGROVANÉ
INOVÁCIE A ZNAMENITÉ VYLEPŠENIA
Nastúpte do modelu Camry Hybrid a každý deň
si vychutnáte prvotriedny zážitok z jazdy. Tento skvostný
sedan posúva kultivovanosť na novú úroveň svojím
znamenite vypracovaným interiérom. Moderný kokpit
šikovne využíva priestor na maximum vďaka plávajúcemu
dotykovému displeju multimediálneho systému
s uhlopriečkou 9", ktorý zaisťuje jasnejšie a zrozumiteľné
zobrazovanie počas jazdy. Táto multimediálna obrazovka
je teraz v záujme lepšej ergonómie umiestnená vyššie
v palubnej doske, takže vďaka nej ľahko nájdete všetko,
čo potrebujete, vrátane navigácie, hudby či systémov
Apple CarPlay™ alebo Android Auto™. A prostredníctvom
aplikácie MyT sa môžete s vozidlom Camry Hybrid prepojiť
a zostať v kontakte, čo vám otvára svet plný možností.
10

KOKPIT

11

12

KOMFORT

RELAX
V ABSOLÚTNOM
POHODLÍ
HARMONICKY VYPRACOVANÝ INTERIÉR,
KTORÝ PONÚKA MAXIMÁLNY PRIESTOR A PRAKTICKÉ
VYUŽITIE PRE VAŠE POTREBY
Camry Hybrid je výnimočný sedan, ktorý ponúka vám
i vašim cestujúcim bezkonkurenčné pohodlie. V jeho
priestrannom interiéri s kvalitným sedením budete
mať z každej cesty pocit luxusu. Spoločnosť Toyota
používa len tie najkvalitnejšie materiály, ktoré zaručujú
príjemný a uvoľňujúci zážitok z jazdy. Z hľadiska
priestoru pre hlavu a nohy neprichádzajú do úvahy
žiadne kompromisy, takže sa môžete pokojne natiahnuť
a vychutnať si pocit otvorenej cesty pred sebou.
Máte k dispozícii inteligentne navrhnutý kokpit,
ktorý ponúka maximálne využiteľný priestor,
zatiaľ čo vaši cestujúci si môžu dopriať komfort
sklopných zadných sedadiel a multifunkčného
ovládacieho panela, ktorý im zabezpečuje prístup
k hudbe a klimatizácii. Nech idete kamkoľvek,
vďaka veľkorysému batožinovému priestoru si môžete
so sebou vziať ešte viac.
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INTELIGENTNÉ
PRVKY PRE
VÝNIMOČNÚ
JAZDU
INTEGROVANÉ TECHNOLÓGIE, KTORÉ POVZNESÚ
KAŽDÚ JAZDU
V modeli Camry Hybrid sa stretla celá plejáda
inovatívnych funkcií a vytvorila ohromujúci sedan.
Plne integrované technológie povznášajú každú
jazdu a zaručujú intuitívny zážitok. Vďaka trom plne
integrovaným obrazovkám budete neustále pripojení
a informovaní. 7" TFT displej v prístrojovom štíte
zabezpečuje jednoduchý a zrozumiteľný prístup
k informáciám o jazde, vrátane navádzania k cieľu,
zatiaľ čo 9" dotyková obrazovka zaisťuje prístup
k hudbe, navigácii a ďalším funkciám. Kabína modelu
Camry Hybrid má výborné odhlučnenie,
takže si môžete nerušene vychutnávať bezchybný
a čistejší priestorový zvuk. Vďaka deviatim
exkluzívnym reproduktorom od zvukového špecialistu,
spoločnosti JBL, je sedan Camry Hybrid ako stvorený
na dlhé cesty a impozantné hudobné zážitky.
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AUDIOSYSTÉM JBL
Zabudnite na vonkajší hluk a započúvajte sa do hudby
v špičkovej kvalite. Prémiový audiosystém JBL so sústavou
deviatich reproduktorov oživí v aute každú skladbu.

TECHNOLÓGIE

MULTIFUNKČNÝ OVLÁDACÍ PANEL
Panel v zadnej lakťovej opierke umožňuje
cestujúcim na zadných sedadlách prispôsobiť
si svoje zážitky počas jazdy a ovládať všetko
od hudby cez teplotu až po slnečnú clonu.

MULTIMEDIÁLNA OBRAZOVKA
Veľká multimediálna obrazovka s uhlopriečkou 9" sa obsluhuje
pomocou dotykového displeja alebo fyzických tlačidiel a ponúka plne
integrované pripojenie. Smartfón si môžete zosynchronizovať pomocou
systémov Apple CarPlay™ alebo Android Auto™, a jednoducho tak odosielať
správy alebo prehrávať obľúbené skladby.
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TECHNOLÓGIE,
S KTORÝMI STE
V BEZPEČÍ

2

INTELIGENTNÉ BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY
PRE VÁŠ POKOJ NA DUŠI
Život vie byť nepredvídateľný. S Toyotou Camry
Hybrid však budete na cestu vždy pripravení.
Toyota Safety Sense, súbor revolučných technológií
na podporu vodiča navrhnutý tak, aby podporil jeho
prehľad o situácii, je súčasťou štandardnej výbavy,
aby ochránil vás a všetkých vašich cestujúcich.
Systém rozpoznávania dopravných značiek,
automatické diaľkové svetlá a systém udržiavania
vozidla v jazdnom pruhu vám pomôžu jazdiť bezpečne,
zatiaľ čo núdzový asistent riadenia a predkolízny
bezpečnostný systém s podporou v križovatkách vám
poskytnú ešte väčší pokoj na duši. Od monitorovania
dopravných značiek až po automatické brzdenie,
ktoré uľahčuje parkovanie, sú inteligentné a adaptívne
bezpečnostné technológie v modeli Camry Hybrid
pripravené na všetko, čo môže život priniesť.
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1

BEZPEČNOSŤ

1. PREDKOLÍZNY BEZPEČNOSTNÝ
SYSTÉM (PCS) S NÚDZOVÝM
ASISTENTOM RIADENIA
A PODPOROU V KRIŽOVATKÁCH
Predkolízny bezpečnostný systém znižuje
pravdepodobnosť a závažnosť nárazu
prostredníctvom upozornení, podpory
brzdenia alebo automatického brzdenia,
pričom dokáže rozpoznávať autá,
chodcov (cez deň alebo v noci) a cyklistov
(cez deň). Dve nové funkcie zachádzajú
v rámci podpory vodiča ešte ďalej:
funkcia podpory v križovatkách
asistuje vodičovi pri odbočovaní,
zatiaľ čo núdzový asistent riadenia
pomáha vodičovi pohotovo zareagovať
a zachovať stabilitu vozidla pri
vyhýbacom manévri.
2. SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK (RSA)
Systém monitoruje dopravné značky
a na farebnom TFT displeji v prístrojovom
štíte zobrazuje informácie o aktuálnych
rýchlostných obmedzeniach či zákazoch.
3. SYSTÉM UDRŽIAVANIA VOZIDLA
V JAZDNOM PRUHU (LTA)
Systém udržiava vozidlo v strede
jazdného pruhu. Pokiaľ vozidlo začne
vybočovať z jazdného pruhu bez použitia
smerového svetla, asistent riadenia
upraví jeho smer.

Ilustračná fotografia: Zobrazená je kombinácia viacerých
bezpečnostných prvkov. Úplné informácie o bezpečnostných
prvkoch nájdete na našej webovej stránke.

4. INTELIGENTNÝ ADAPTÍVNY
TEMPOMAT (IACC)
Táto technológia je kombináciou funkcie
adaptívneho tempomatu a systému
rozpoznávania dopravných značiek.
Systém udržiava rýchlosť vozidla
na vopred nastavenej hodnote,
pričom vodiča upozorní v prípade
zmeny rýchlostného limitu a umožňuje
mu jednoducho prispôsobiť rýchlosť
jazdy aktuálnym obmedzeniam.
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COMFORT

Hlavné prvky výbavy
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
s detekciou chodcov a cyklistov
— Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
— Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)
— Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
so znížením rýchlosti v zákrutách
— Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
— LED predné svetlomety
— Hmlové LED svetlá
— Predné a zadné parkovacie senzory
— Zadná parkovacia kamera
18

— Automatická klimatizácia (dvojzónová)
s technológiou Nanoe™ pre čistenie
a zvlhčovanie vzduchu v kabíne
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2
so 7" farebnou dotykovou obrazovkou
— Rozhranie Android Auto™ a Apple CarPlay™
— Multifunkčný kožený volant
— 7" farebny multi‑informačny TFT displej
v prístrojovom štíte
— Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
— Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča v 8 smeroch

— 17" disky kolies z ľahkých zliatin,
pneumatiky 215/55 R17
— Dojazdové rezervné koleso
— Alarm
Voliteľná výbava
— Toyota Touch® 2 so satelitným navigačným
systémom GO s podporou slovenčiny
a 3‑ročnou aktualizáciou máp

STUPNE VÝBAVY

DEKÓR SO VZOROM TITÁNOVÉHO VLÁKNA
Každému detailu je venovaná maximálna
pozornosť a dekór so vzorom titánových
vlákien na palubnej doske a stredovej
konzole dodáva modernej kabíne vodiča
záverečný punc.
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ČIERNE KOŽENÉ SEDADLÁ
Čierne kožené sedadlá s elegantnou
perforáciou so vzorom rybej kosti
umocňujú sofistikovanosť vozidla.
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STUPNE VÝBAVY

COMFORT
+ BUSINESS

Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Comfort)
— Vyhrievané predné sedadlá
— Sedadlo spolujazdca s elektrickým ovládaním
v 8 smeroch
— Kožené čalúnenie sedadiel
— Kožené čalúnenie dverí a prednej
lakťovej opierky

Voliteľná výbava:
— Toyota Touch® 2 so satelitným navigačným
systémom GO s podporou slovenčiny
a 3‑ročnou aktualizáciou máp
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PRESTIGE
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Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort)
— 18" disky kolies z ľahkých zliatin,
— Smart Entry & Start (bezkľúčové
pneumatiky 235/45 R18
nastupovanie a štartovanie)
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2
— Látkové čalúnenie sedadiel v kombinácii
s 9" farebnou dotykovou obrazovkou
s kožou
— Toyota Touch® 2 s navigáciou Go
— Sedadlo spolujazdca s elektrickým
s podporou slovenského jazyka
ovládaním v 8 smeroch
a aktualizáciou mapových dát
— Kožené čalúnenie dverí a prednej
po dobu 3 rokov
lakťovej opierky
— Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
— Ozdobné prahové lišty s logom Camry

STUPNE VÝBAVY

SEDADLÁ S BOČNICAMI Z ČIERNEJ
SYNTETICKEJ KOŽE
Toto športové čalúnenie sedadiel s dobrou
bočnou oporou kombinuje pohodlie
textilného materiálu s atraktívnou
textúrou kože.
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MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM TOYOTA TOUCH® 2
Pomocou dotykovej obrazovky
s uhlopriečkou 9" máte prístup k množstvu
nových funkcií, vďaka ktorým získate lepšiu
navigáciu a aktualizácie v reálnom čase.
Obrazovka s vylepšenou odozvou a novým
menu umožňuje jednoduchú obsluhu.
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STUPNE VÝBAVY

EXECUTIVE

Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Prestige)
— Bi‑LED predné svetlomety
— Sledovanie mŕtveho uhla (BSM)
— Systém upozornenia na dopravu za vozidlom
s funkciou automatického brzdenia (RCTAB)
— Predné a zadné parkovacie senzory s funkciou
rozpoznania prekážky (ICS)

— Kožené čalúnenie sedadiel
— Vyhrievanie predných sedadiel
— Vyhrievanie volantu
— Elektricky nastaviteľný volant
— Páčky radenia pod volantom
— Bezdrôtové nabíjanie telefónu v stredovom paneli
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EXECUTIVE
+ VIP
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Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Executive)
— Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla — Projekčný displej (Head‑Up Display)
(360°)
— Prémiová audio sústava JBL –
— Ventilované predné sedadlá
9 reproduktorov a subwoofer
— Vyhrievané krajné zadné sedadlá
— Elektricky ovládaná roleta zadného okna
— Elektrické ovládanie náklonu operadla
a manuálne ovládané rolety zadných
zadných sedadiel
bočných okien
— Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
— Zadná lakťová opierka s možnosťou
— Vonkajšie spätné zrkadlá
ovládania rádia, elektrickým ovládaním
s pamäťovou funkciou
náklonu zadných sedadiel,
— Sklápanie vonkajších spätných zrkadiel
reguláciou teploty klimatizácie a ovládaním
pri cúvaní
rolety zadného okna
— Automatická klimatizácia (trojzónová)
— Otvor na lyže v zadných sedadlách
s technológiou Nanoe™ pre čistenie
a zvlhčovanie vzduchu v kabíne

STUPNE VÝBAVY

ZADNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA
Multifunkčný ovládací panel v zadnej lakťovej
opierke zabezpečuje cestujúcim na zadných
sedadlách prístup k hudbe, možnosť sklopenia
sedadla a nastavenie klimatizácie. Ak chcete
úplné súkromie, môžete z neho ovládať
aj zadnú slnečnú clonu.
27

PRÍSLUŠENSTVO
DIZAJNOVÉ PRVKY
Model Camry svojím pôsobivým
postojom a plynulými líniami
zanecháva silný dojem všade,
kde sa objaví. Pridajte k tomu ešte
starostlivo vybrané dizajnové prvky –
a máte vzhľad čistej individuality.

ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES
Moderný dizajn modelu Camry umocňujú štýlové
17" strieborné zliatinové disky kolies s 10 lúčmi.

1

1. OSVETLENIE NÁSTUPNÉHO PRIESTORU
Svetlo vo dverách po ich otvorení osvetľuje zem
s projekciou nápisu „CAMRY“.
2. PODSVIETENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Prahové lišty s podsvieteným logom vytvárajú
dojem luxusu a zároveň chránia lak pred
stopami nečistôt, odreninami a škrabancami.
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ZADNÝ SPOJLER
Originálny spojler značky Toyota, vytvára menší
aerodynamický odpor vďaka športovejšej aerodynamike.

2

PRÍSLUŠENSTVO

OCHRANNÉ PRVKY
Chráňte svoju Toyotu pred
každodenným opotrebovaním
a udržujte jej vzhľad ako nový vďaka
voliteľnej výbave na ochranu vozidla.

DEFLEKTOR KAPOTY
Upevňuje sa cez prednú časť vozidla
a zabraňuje tomu, aby na čelné sklo striekala
voda či blato a dopadali odletujúce kamienky –
má štýlovú tmavú farbu.
1. ROHOŽ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Pevný čierny plast s protišmykovým povrchom
a zvýšenými okrajmi chráni podlahu v batožinovom
priestore pred blatom a nečistotami.
2. OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA
(NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ)
Chráni lak v oblasti batožinového priestoru
a je navyše štýlovým prvkom, ktorý dopĺňa dizajn
vášho vozidla Camry.

1

ZÁSTERKY KOLIES
Navrhnuté tak, aby sa vošli medzi podbehy predných
a zadných kolies a chránili vaše vozidlo pred
striekajúcou vodou, blatom a odletujúcimi kameňmi.

2

3

3. FÓLIA NA OCHRANU ZADNÉHO NÁRAZNÍKA
Na diskrétnejšiu ochranu nárazníkov je v ponuke
aj odolná lepiaca fólia na mieru.
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PRÍSLUŠENSTVO
ZIMNÉ PRVKY
Zimné prvky príslušenstva chránia vaše
vozidlo a zliatinové disky kolies pred
nástrahami zimy.

1. 18" KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES
Zimné pneumatiky od spoločnosti Toyota
zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť na mokrej,
zasneženej a zľadovatenej vozovke.
Výrazne skracujú brzdnú dráhu
v drsnom prostredí, a zaisťujú tak
bezpečnejšiu jazdu.
2. SYSTÉM VÝSTRAHY PRED POKLESOM TLAKU
V PNEUMATIKÁCH (TPWS)
Kontroluje tlak vzduchu v každej pneumatike
a upozorní vás, ak klesne pod nastavenú hladinu.
3. OBAL NA USKLADNENIE PNEUMATÍK
Chráni kolesá a pneumatiky pred náhodným
poškodením pri skladovaní.
4. ČIERNE TEXTILNÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE
Štýlovo chránia podlahu v kabíne vášho vozidla.
Bezpečnostné úchyty držia rohož vodiča pevne
na mieste.
30
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PRÍSLUŠENSTVO

OCHRANNÉ PRVKY TOYOTA PROTECT
Nič sa nevyrovná pocitu z nablýskaného
nového auta. Ochranná úprava Toyota
ProTect predstavuje revolučný spôsob,
ako môžete svoje vozidlo nablýskať a dať
mu autosalónovú povrchovú úpravu,
ktorá vydrží aj po ďalšie roky –
či už je vaše vozidlo nové alebo jazdené.
Na rozdiel od tradičného vosku alebo
pokročilých polymérových tmelov stačí
jediná aplikácia keramického náteru
Toyota ProTect, ktorá vám zaručí pokoj
na ďalších päť rokov.
1. OCHRANA SEDADIEL – TOYOTA
PROTECT INTERIÉR
Vytvára neviditeľný štít, ktorý chráni textílie
v interiéri pred každodennými nečistotami
a bežným znečistením. Látky rôznych konzistencií
utriete bez toho, aby na čalúnení zostali škvrny.
2. OCHRANA KOLIES – TOYOTA PROTECT
ZLIATINOVÉ DISKY
Udržujte svoje zliatinové disky čisté a lesklé
vďaka trvalej ochrane pred prachom
z brzdových platničiek, nečistotami z vozovky
a poveternostnými vplyvmi.

1
2

3

3. OCHRANA KAROSÉRIE – TOYOTA PROTECT BODY
Chráňte svoje vozidlo keramicky tvrdenou
povrchovou úpravou, ktorá zabezpečuje maximálnu
ochranu laku pred nečistotami z vozovky, soľou,
kyslými dažďami a ultrafialovými lúčmi,
a zanecháva tak dlhotrvajúci lesklý povrch.
A navyše obsahuje hydrorepelentné vlastnosti,
ktoré zabraňujú striekaniu vody.
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FARBY

1. 040 Biela – čistá
2. 089 Biela – platinová1
3. 3U5 Červená – karmínová2
4. 1L5 Sivá – vzácny kov2
1 Perleťový lak.
2 Špeciálny metalický lak
3 Metalický lak.
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1

2

3

4

FARBY

5

6

7

8

5. 1F7 Strieborná – saténová3
6. 218 Čierna – klasická3
7. 4X7 Hnedá – grafitová3
8. 8W7 Modrá – tmavá3
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ČALÚNENIE
A KOLESÁ

1. Látkové čalúnenie v čiernej farbe
Pre výbavu Comfort
2. Kožené perforované čalúnenie
(prírodná a systetická koža) v čiernej farbe
Pre výbavu Executive a paket Business
3. Kožené perforované čalúnenie
(prírodná a systetická koža) v béžovej farbe
Pre výbavu Executive a paket Business
4. Látkové čalúnenie v kombinácii
do syntetickou kožou v čiernej farbe
Pre výbavu Prestige
1. 17" zliatinové disky kolies (10 lúčov)
Pre výbavu Comfort
2. 18" brúsené zliatinové disky kolies
(15 lúčov)
Pre výbavu Prestige a Executive
3. 17" zliatinové disky kolies (10 lúčov)
Voliteľne pre všetky výbavy
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ČALÚNENIE A KOLESÁ

1

2

3
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Hybrid

SPOTREBA A EMISIE

2.5 l Petrol Hybrid Dynamic Force e‑CVT

SPOTREBA PALIVA (príslušné právne predpisy)
Kombinovaný cyklus [l/100 km]

5,3–5,6

Nízka rýchlosť [l/100 km]

5,9–6,2

Stredná rýchlosť [l/100 km]

4,7–4,9

Vysoká rýchlosť [l/100 km]

4,7–5

Veľmi vysoká rýchlosť [l/100 km]

5,9–6,3

Odporúčané palivo

Bezolovnatý benzín, najm. 95 oktánov

Kapacita palivovej nádrže [l]

50

Emisie CO2 (príslušné právne predpisy)
Kombinovaný cyklus [g/km]

119–127

Nízka rýchlosť [g/km]

134–141

Stredná rýchlosť [g/km]

106–112

Vysoká rýchlosť [g/km]

106–113

Veľmi vysoká rýchlosť [g/km]

133–143

Emisie výfukových plynov (nariadenie ES 715/2007 doplnené nariadením ES 2018/1832AP)
Emisná norma

EURO 6 AP

Oxid uhoľnatý, CO [mg/km]

181,5

Uhľovodíky, THC [mg/km]

14,1

Uhľovodíky, NMHC [mg/km]

11,3

Oxidy dusíka, NOx [mg/km]

1,9

Pevné častice [mg/km]

0,19

Vonkajšia hladina hluku – pohybujúce sa vozidlo [dB(A)]

67,0

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú v riadenom prostredí za použitia vzorového sériovo vyrábaného vozidla v súlade s požiadavkami novej metodiky merania WLTP podľa
Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 a príslušných novelizácií. Pre konkrétne konfigurácie vozidla sa môže spotreba paliva a emisie CO2 vypočítavať na základe objednanej voliteľnej výbavy.
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla sa môžu od nameraných alebo vypočítaných hodnôt líšiť, pretože na spotrebu a emisie CO2 ma vplyv štýl jazdy a ďalšie aspekty
(ako napr. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, nahustenie pneumatík, zaťaženie, počet cestujúcich a pod.) Ďalšie informácie k novej metodike merania WLTP nájdete na stránkach:
https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Hybrid

BENZÍNOVÝ MOTOR

2.5 l Petrol Hybrid Dynamic Force e‑CVT

Kód motora

A25A‑FXS

Počet valcov

4 valce usporiadané v rade

Rozvodový mechanizmus

16‑ventilový DOHC s VVT‑i

Systém vstrekovania

elektronické vstrekovanie do sacieho potrubia

Zdvihový objem [cm3]

2487

Vŕtanie × zdvih [mm × mm]

87,5 × 103,4

Kompresný pomer

14,0:1

Maximálny výkon [k (kW) na ot./min]

178 (131)/5700

Maximálny krútiaci moment [Nm na ot./min]

221/3600–5200

Celkový kombinovaný výkon hybridného systému [k (kW)]

218 (160)

ELEKTRICKÝ MOTOR

AKUMULÁTOR HYBRIDNÉHO SYSTÉMU

Typ

Synchrónny motor s permanentným magnetom

Typ

nikel‑metalhydridový

Maximálny výkon [kW]

88

Nominálne napätie [V]

244,8

Maximálny krútiaci moment [Nm]

202

Počet batériových modulov

34

Kapacita batérie (3 hod) [Ah]

6,5

Hybrid

VÝKON

2.5 l Petrol Hybrid Dynamic Force e‑CVT

Maximálna rýchlosť [km/h]

180

0–100 km/h [sek.]

8,5

ZAVESENIE KOLIES
Predné

vzpery MacPherson

Zadné

lichobežníkové
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Hybrid

BRZDY

2.5 Hybrid 218 k aut. prevodovka e‑CVT

Predné

odvetrávané kotúčové

Zadné

kotúčové

HMOTNOSTI
Celková hmotnosť vozidla [kg]

2100

Pohotovostná hmotnosť [kg]

1595–1665

Hmotnosť brzdeného prívesu [kg]

0

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]

0

VONKAJŠIE ROZMERY

4‑dverový sedan

Dĺžka [mm]

4885

Šírka [mm]

1840

Výška [mm]

1445

Predný rozchod kolies [mm]

1580 / 1590*

Zadný rozchod kolies [mm]

1605 / 1615*

Predný previs [mm]

975

Zadný previs [mm]

1085

Rázvor [mm]

2825

VNÚTORNÉ ROZMERY
Dĺžka [mm]

1535

Výška [mm]

1185
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TECHNICKÉ ÚDAJE

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

4‑dverový sedan

Kapacita batožinového priestoru [litre]

500§ / 524

RIADENIE
Priemer otáčania [m]

11,4* / 11,6

KOLESÁ

Comfort

Comfort Business

17" zliatinové disky kolies (10 lúčov)
18" tmavosivé brúsené zliatinové disky kolies (15 lúčov)

—

Prestige

Executive

Executive VIP

—

—

—

—

Čierne stredové krúžky
Dojazdové rezervné koleso
— = Nie je k dispozícii

* Výbava Comfort a Prestige

§

Výbava Executive

1445 mm

= Štandardne

1580/1590* mm
1840 mm

1085 mm

2825 mm
4885 mm

975 mm

1605/1615* mm
1840 mm

39

VÝZVA 1
VÝZVA TOYOTY
O OCHRANE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA 2050
A NAŠA POLITIKA
UDRŽATEĽNÉHO
ŽIVOTNÉHO CYKLU
VÝROBKOV
V spoločnosti Toyota nie je snaha
zredukovať náš dopad na životné
prostredie jediné, čomu sa venujeme.
Chceme náš svet zmeniť k lepšiemu.
Preto sme sa rozhodli stanoviť si šesť
výziev s cieľom splniť ich do roku 2050.
Všetky sú síce mimoriadne náročné,
ale napriek tomu sme odhodlaní
byť pozitívnou silou smerujúcou
k udržateľnej spoločnosti.

Ak chcete vedieť viac o výzve Toyoty o ochrane
životného prostredia 2050, navštívte našu webstránku:
www.toyota.sk/world-of-toyota
alebo kontaktujte miestneho predajcu značky Toyota.
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VÝZVA 2

NULOVÉ EMISIE CO2 NOVÝCH VOZIDIEL
Naša výzva je do roku 2050 zredukovať
emisie CO2 z našich vozidiel o 90 percent oproti
úrovni v roku 2010. Preto budeme stále zvyšovať
palivovú úspornosť našich tradične poháňaných
modelov a budeme podporovať vývoj vozidiel
novej generácie s nízkymi alebo nulovými
uhlíkovými emisiami, ako sú napríklad hybridy,
plug‑in hybridy, elektrické vozidlá a vozidlá
na palivové články.

NULOVÉ EMISIE CO2 POČAS CELÉHO
ŽIVOTNÉHO CYKLU
Robíme všetko pre to, aby boli naše projekty
ohľaduplné k prírode. Každý dizajnový detail
na našich vozidlách podlieha analýze, aby bol
počas jeho životného cyklu zabezpečený
čo najmenší dopad na životné prostredie.1

VÝZVA 4

VÝZVA 5

MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA
SPOTREBY VODY
Začali sme vykonávať zber dažďovej vody,
aby sme zredukovali množstvo vody,
ktorú používame v našich továrňach.
Vyvinuli sme tiež systémy čistenia, aby sme vodu,
ktorú použijeme, mohli použiť opakovane alebo
ju bezpečne vrátiť do miestnej vodovodnej siete.

VYTVORIŤ SPOLOČNOSŤ ZALOŽENÚ
NA RECYKLOVANÍ A VÝROBNÉ SYSTÉMY
ZALOŽENÉ NA OPÄTOVNOM VYUŽITÍ ODPADU
Už 40 rokov pracujeme na recyklovaní materiálov,
ktoré používame. Vďaka tomu sa dá 95 % vášho
modelu Camry opätovne využiť a recyklovať.
Navyše vám vďaka našej environmentálnej
politike ponúkame nové a inovatívne
spôsoby vrátenia vozidla, keď raz dorazí
na „koniec svojej cesty“.

1	Metodiku LCA, ktorú spoločnosť Toyota používa na posúdenie životného cyklu svojich osobných vozidiel,
posúdilo a schválilo združenie TÜV Rheinland a bola osvedčená ako kompatibilná s normami ISO 14040/14044.

TOYOTA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – POKOJ NA DUŠI

VÝZVA 3
NULOVÉ EMISIE CO2 Z NAŠICH TOVÁRNÍ
Aby sme pomohli zmierniť klimatické zmeny,
máme stratégiu, ako dosiahnuť nulové
emisie CO2 v našich továrňach, ktorá sa zameriava
na zlepšenie používaných technológií a prechod
na alternatívne zdroje energie. Sme odhodlaní
zvyšovať energetickú efektivitu našich závodov
a používať obnoviteľné zdroje energie, ako je napr.
slnko alebo vietor, rovnako ako energiu s nízkou
uhlíkovou stopou, napr. z vodíka.

VÝZVA 6
VYTVORIŤ V BUDÚCNOSTI SPOLOČNOSŤ
V HARMÓNII S PRÍRODOU
Organizujeme programy sadenia stromov,
ekologické mestské projekty a iné aktivity
mimo našich tovární, aby sme chránili prírodu
a neničili ju. Naším cieľom je vytvoriť spoločnosť,
ktorá môže fungovať v harmónii s prírodou.

ÚPLNÝ POKOJ
NA DUŠI
S TOYOTOU
SERVISNÝ PROGRAM PRE HYBRIDNÉ VOZIDLÁ
Program „Predĺžená starostlivosť o akumulátor
hybridného pohonu“3 zahŕňa prehliadku raz
ročne alebo každých 15 000 km (podľa toho,
čo nastane skôr) a to po dobu až 10 rokov
od dátumu registrácie vozidla.
KVALITNÝ SERVIS TOYOTA
Servisnú údržbovú prehliadku vašej Toyoty musíte
absolvovať najmenej raz ročne / každých 15 000 km
(podľa toho, čo nastane skôr).
NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU TOYOTY
Všetky vozidlá Toyota sú navrhnuté
a konštruované tak, aby ste mali čo najnižšie
náklady na ich údržbu.
ORIGINÁLNE DIELY TOYOTA
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne
a schválené diely, preto si môžete byť istí
najvyššou kvalitou Toyota.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou alebo
montážnou chybou3 v každom novom vozidle
Toyota sa vzťahuje záruka na dobu až 3 roky alebo
100 000 km.2
TOYOTA EUROCARE
Vychutnajte si cestovanie s pocitom bezpečia
vďaka bezplatnej asistenčnej službe
Toyota Eurocare v 40 európskych krajinách,
poskytované počas 3 rokov.3 Pokiaľ budete
navštevovať autorizovaný servis aj po 3 roku,
bude Vám poskytovaná asistenčná služba
Toyota Eurocare po dobu životnosti Vášho vozidla.
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA
Originálne príslušenstvo značky Toyota
je navrhnuté a vyrobené s rovnakou starostlivosťou,
kvalitou a dôrazom na detaily ako vozidlá
značky Toyota. Na všetko príslušenstvo zakúpené
spolu s vozidlom sa vzťahuje 3‑ročná záruka.3
Viac informácií o pokoji na duši nájdete na adrese:
www.toyota.sk/service-and-accessories/

2 Pokrýva aj transport do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota. Navyše záruka na lak 3 roky / neobmedzené kilometre
chráni pred kazmi a povrchovou hrdzou, ktoré boli spôsobené výrobnou chybou. Každá nová Toyota má 12‑ročnú
antikoróznu záruku (neplatí pre komerčné vozidlá) pred perforáciou panelov karosérie spôsobenou chybou
v materiáli alebo spracovaní.
3 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u autorizovaných predajcov značky Toyota.
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Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo bez akéhokoľvek oznámenia zmeniť údaje obsiahnuté v tomto katalógu vrátane technických parametrov, príslušenstva, cien a výbavy vozidiel.
Najmä ceny sa líšia v závislosti od dátumu dodania. Žiadne informácie poskytnuté v tomto katalógu, predovšetkým fotografie, diagramy, údaje, popisy, obrázky a technické parametre, nepredstavujú ponuku v zmysle
slovenského občianskeho zákonníka. Informácie obsiahnuté v tomto katalógu nepredstavujú prísľub v zmysle článku 5561 §2 zákona z 23. apríla 1964. Záväzná dohoda ceny, príslušenstva a špecifikácie vozidla sa vykoná
v predajnej zmluve, zatiaľ čo technické parametre sú stanovené v osvedčení o typovom schválení vozidla. Vyššie uvedené informácie o záruke na vozidlo nie sú ekvivalentom poskytnutia záruky kupujúcemu.
Záruka sa poskytuje pri kúpe vozidla a jej podmienky budú stanovené v záručnom liste. Informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktoré uvádzajú údaje platné pre všetky nové osobné autá, sú dostupné zdarma
u ľubovoľného predajcu vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO2 konkrétneho vozidla v podmienkach cestnej premávky sa môžu líšiť od poskytnutých výsledkov merania. Spotrebu paliva a emisie CO2 ovplyvňuje spôsob
šoférovania vozidla a iné faktory (ako napríklad stav vozovky, cestná premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, prítomná výbava, zaťaženie, počet pasažierov atď.)
S‑KATALOG‑CAMRY‑2021 (05.2021)

NOVÁ
TOYOTA
HILUX
CENNÍK PLATNÝ OD 28.4.2021

Nový Hilux
už od

26 550

Limitovaná edícia Invincible
za

€

bez DPH

38 480

€

bez DPH

Predĺžená záruka v cene
vozidla EXTRACAREPLUS

5 ROKOV
alebo 250 000 km

ZISTITE ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY
TOYOTY HILUX
LIVE

CENA OD:

27 980

Vybrané prvky štandardnej výbavy
– Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie
(sklopný kľúč)
– Vonkajšie spätné zrkadlá - elektricky
ovládané a vyhrievané
– Elektricky ovládané predné a zadné okná

– Senzor šera (automatická
aktivácia svetiel)
– Tempomat

CENA OD:

Vybrané prvky štandardnej výbavy (naviac k stupňu výbavy Live)

CENA OD:

36 810

€ bez DPH

– 18" zliatinové disky
– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go vrátane
3 ročnej aktualizácie (slovenský jazyk)
Dostupné pakety:
VIP

INVINCIBLE

CENA OD:

Vybrané prvky štandardnej výbavy (naviac k stupňu výbavy Executive)

38 480

€ bez DPH

– Špeciálny dizajn kľúča systému
Smart Entry
– Modré osvetlenie vo výplni predných
a zadných dverí
– Dvojfarebné čalúnenie sedadiel
z perforovanej kože

INVINCIBLE SPORT

CENA OD:

Vybrané prvky štandardnej výbavy (naviac k stupňu výbavy Invincible)
– Elektricky ovládaný rolovací systém
na prikrytie nákladového priestoru
– El. zámok zadných dverí

€ bez DPH

Dostupné pakety:
Safety

Vybrané prvky štandardnej výbavy (naviac k stupňu výbavy Active)

– Špeciálny dizajn prednej mriežky
chladiča, nárazníka, ochranného
krytu nárazníka
– 18" zliatinové disky s brúseným povrchom
v čiernom dizajne
– Čierne interiérové dekory

30 630

– Multimediální systém Toyota Touch® 2
(slovenský jazyk):
6 reproduktorov, 8" dotyková obrazovka,
podpora Apple CarPlay*, Android Auto™
a MyT

EXECUTIVE
– Klimatizovaná predná schránka
– Smart Entry & Start (1× inteligentný kľúč)
– LED predné svetlomety a svetlá
denného svietenia
– Predné a zadné parkovacie senzory

(platí pre verziu Double Cab)

Dostupné pakety:
Plus, Safety

ACTIVE
– Asistent pre schádzanie prudkých kopcov
(DAC)
– Predné hmlové svetlá
– Predná mriežka – chrómovaná
– 2. rada sedadiel – delenie 40:60, sklopná
– Klimatizácia – automatická dvojzónová
– Zadná parkovacia kamera

€ bez DPH

43 900

€ bez DPH

– LED osvetlenie nákladového priestoru
– Horný športový ochranný rám
– Bočne našľapy

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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PREZRITE SI NAJOBĽÚBENEJŠÍ VARIANT

VERZIA
INVINCIBLE
2.8 D-4D (204 k) 6st. aut. prevodovka (4×4) Double Cab

Bohatá štandardná výbava
Verzia Invincible spojuje pohodlie, bezpečnosť
a funkčnosť. Vďaka prvkom ako je navigácia,
systém Toyota Safety Sense alebo LED svetlomety
si môžete užiť off‑roadovú jazdu s výbavou ako v SUV.
Vyspelá bezpečnosť
Štandardná zostava pokročilých systémov aktívnej
bezpečnosti Toyota Safety Sense – PCS+PD, LDA,
SWS a RSA – pomáha vodičovi a dáva mu pocit istoty
v priebehu jazdy.
Technológia pre vás
Doporučovaná verzia Toyoty Hilux je vybavená
množstvom dômyselných riešení ako je Toyota Touch® 2
s farebným 8" displejom a podporou Apple CarPlay*
a Android Auto™ alebo parkovacou kamerou.

CENA S DPH:

47 880

CENA BEZ DPH:
€

39 900

€

Verzia Invincible
2.8 D-4D (204 k)
6st. aut. prevodovka (4×4)
Double Cab

Ohľadom ďaľších podrobností kontaktuje svojho predajcu Toyoty.
Máte záujem o túto verziu?
Obráťte sa prosím na svojho predajcu.
Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďaľšími verziami a vyberte si takú
Toyotu Hilux, ktorá Vám bude dokonale vyhovovať.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (V €)
Modelový rok: 2021

Cenník platí od 28. 4. 2021

Single Cab
2.4 D‑4D (150 k)
6st. man. prevodovka 4×4, diesel

Extra Cab

Live

Active

Executive

Invincible

Invincible Sport

26 550 bez DPH
31 860 s DPH

–

–

–

–

Live

Active

Executive

Invincible

Invincible Sport

2.4 D‑4D (150 k)
6st. man. prevodovka 4×4, diesel

27 650 bez DPH
33 180 s DPH

–

–

–

–

2.8 D-4D (204 k)
6st. man. prevodovka 4×4, diesel

–

31 300 bez DPH
37 560 s DPH

–

–

–

Executive

Invincible

Invincible Sport

–

–

–

–

–

–

Double Cab

Live

Active

2.4 D‑4D (150 k)
6st. man. prevodovka 4×4, diesel

27 980 bez DPH
33 576 s DPH

2.4 D‑4D (150 k)
6st. aut. prevodovka 4×4, diesel

–

2.8 D-4D (204 k)
6st. man. prevodovka 4×4, diesel

–

2.8 D-4D (204 k)
6st. aut. prevodovka 4×4, diesel

–

30 630 bez DPH
36 756 s DPH
32 050 bez DPH
38 460 s DPH
31 630 bez DPH
37 956 s DPH
33 050 bez DPH
39 660 s DPH

Metalický lak karosérie    500 € bez DPH

–
36 810 bez DPH
44 172 s DPH

38 480 bez DPH
46 176 s DPH
39 900 bez DPH
47 880 s DPH

600 € s DPH     Perleťový lak karosérie   750 € bez DPH

–
43 900 bez DPH
52 680 s DPH

900 € s DPH

PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
475 €
(CENA S DPH 570 €)

260 €
(CENA S DPH 312 €)

475 €
(CENA S DPH 570 €)

2 250 €
(CENA S DPH 2 700 €)

PAKET PLUS

PAKET PLUS

PAKET SAFETY

PAKET VIP

k dispozícii pre verziu:
Double Cab Live Chassis

k dispozícii pre verziu:
Double Cab Live

k dispozícii pre verzie Double Cab:
Live s paketom Plus a Active

k dispozícii pre verzie:
Double Cab Executive

– B stĺpik – čierny lak
– Celoplošné kryty kolies
– Predné hmlové svetlá
– Tempomat

– B stĺpik – čierny lak
– Celoplošné kryty kolies
– Predné hmlové svetlá

Toyota Safety Sense
– Predkolízny bezpečnostný systém
(PCS) s detekciou chodcov (PD)
– Upozornenie na opustenie
jazdného pruhu (LDA)
– Rozpoznanie dopravných značiek
(RSA)
– Adaptívny tempomat (ACC)

– Čalúnenie sedadiel prírodná /
syntetická koža – čierna
– Sedadlo vodiča elektricky
nastaviteľné
– Prémiový audiosystém JBL
s 9 reproduktormi, zosilňovač (800W)

VYBERAJTE Z ATRAKTÍVNYCH FINANČNÝCH PRODUKTOV
TOYOTA KREDIT

TOYOTA GARANT

Jedná sa o úver až na 5 rokov, ktorý je
splácaný v pravdidelných splátkach a môže
dosahovať až 100% nadobúdacej ceny.
Ponúka predčasné splatenie i predĺženie.
Toyota Kredit je vhodný pre firmy,
podnikateľov aj súkromné osoby.
Súčasťou splátok je aj výhodné poistenie.

Toyota v spolupráci s Toyota Financial Services Slovakia uvádza na trh revolučné financovanie
vozidla s názvom ToyotaGarant. Nové vozidlo Toyota tak teraz môžete získať za hviezdnych
podmienok. Výhody: Nízka akontácia, nízke mesačné splátky úveru, garantovaná budúca
hodnota vozidla, 3 možnosti ukončenia zmluvy, poistenie súčasťou splátok.

JEDINEČNÁ PONUKA PRE SLOVENSKÝ TRH
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA TOYOTA EXTRACARE PLUS
CESTNÉ ASISTENČNÉ SLUŽBY

5 ROKOV / 250 000 KM
5 ROKOV / 250 000 KM

1. Záruka pokrýva mechanické alebo elektronické závady továrenských súčiastok na vozidle;
2. Záručná oprava vozidla bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti zákazníka – hradených je 100 % nákladov na servisnú prácu a použité
náhradné diely;
3. Opravy pri použití iba originálnych dielov Toyota v autorizovaných servisoch Toyota;
4. Prenositeľnosť predĺženej záruky na nového majiteľa pri predaji vozidla;
5. Vyššia zostatková hodnota jazdeného vozidla, pokiaľ je vozidlo stále v záruke;
6. Nonstop cestná asistenčná služba Toyota Eurocare po celej Európe.
Záruka Toyota Extracare je poskytovana na všetky vozidlá Hilux uvedené na trh od 1. 11. 2020 výhradným distribútorom
Toyota Central Europe prostredníctvom autorizovanej predajnej siete Toyota v Slovenskej republike.
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VYBERTE SI FARBU KAROSÉRIE

040 Biela – čistá

1D6 Strieborná – zirkónová*

1G3 Sivá – popolavá*

218 Čierna – klasická*

4R8 Oranžová – lávová*

3T6 Červená – vulkanická*

6X1 – Bronzovozelená – Jungle*

8X2 Modrá – vodná*

089 Biela - perleťová**

* Metalický lak karosérie
**Perleťový lak karosérie

DISKY A ČALÚNENIE

17" oceľové disky kolies
strieborné
Štandard pre Single Cab

Čierna látka

Štandard pre výbavu Live

17" oceľové disky čierne

Štandard pre Extra Cab
a Double Cab s výbavou Base
a Live

Čierna látka

17" zliatinové disky (6 lúčov)
Štandard pre Double Cab
vo výbave Active

Štandard pre výbavu Active
a Executive

18" zliatinové disky
dvojfarebné
šedé brúsené

Štandard pre Double Cab
vo výbave Executive

Čierna prírodná /
syntetická koža

Voliteľné v rámci paketu VIP

18" zliatinové disky čierne
brúsené (6 lúčov)

Štandard pre výbavu Invincible
a Invincible Sport

Čierna prírodná /
syntetická koža

Štandard pre výbavu Invincible
a Invincible Sport
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VYBERTE SI ĎAĽŠIE PRVKY DODATOČNEJ VÝBAVY NA ŽELANIE
Voliteľná výbava

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

Ťažné zariadenie – 7 pólová elektroinštalácia (vrátane inštalácie)

555 €

665 €

Ťažné zariadenie – 13 pólová elektroinštalácia (vrátane inštalácie)

600 €

720 €

Toyota ProTect Body: 5-ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii, (cena vrátane aplikácie)

249 €

299 €

Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou.
Odstránenie nečistôt bez zanechania škvŕn. (cena vrátane aplikácie)

100 €

119 €

Toyota ProTect Zliatinové disky: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke
(cena vrátane aplikácie)

58 €

69 €

Predné a zadné parkovacie senzory (vrátane inštalácie)

633 €

759 €

Predný ochranný kryt spodnej časti vozidla

212 €

265 €

Plastové lemy predných a zadných blatníkov, tmavé

242 €

290 €

Ochranné bočné lišty dverí, čierne

282 €

339 €

Ploché bočné nášľapy, strieborné

313 €

375 €

Sada gumových podlahových rohoží

33 €

39 €

PAKET ACTIVE (Predný ochranný kryt spodnej časti vozidla, čierno-strieborný, sada hliníkových prahových líšt s logom Hilux)

413 €

496 €

PAKET CARGO – silver (Rolovací systém nákladového priestoru, strieborné prevedenie, horný ochranný rám, nerezová oceľ,
obloženie nákladového priestoru)

2 233 €

2 679 €

Odporúčané ceny paketov sú uvedené vrátane inštalácie.

PAKET ACTIVE

PAKET CARGO, SILVER
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POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY
Štandardne    – Nie je k dispozícii

Single
Cab
Bezpečnosť

ABS (protiblokovací brzdový systém)
EBD (elektronická distribúcia brzdnej sily)
BA (brzdový asistent)
VSC (kontrola stability vozidla)
A‑TRC (aktívna kontrola trakcie pri rozjazde)
TSC (kontrola stability prívesu)
HAC (asistent rozjazdu do kopca)
DAC (asistent pre zjazd prudkých kopcov)
Hydraulický posilňovač riadenia
Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
Funkcia AUTO LSD
Otočný prepínač pohonu 4×2 / 4×4
Toyota Safety Sense
– Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov (PD)
– Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
– Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)*
– Adaptívny tempomat (ACC)
Tempomat
Airbagy čelné (vodič + spolujazdec)
Airbagy bočné (vodič + spolujazdec)
Airbagy hlavové (v každom rade sedadiel)
Airbag kolenný (vodič)
Výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX 2×
Detská poistka
Zadné horné parkovacie svetlo
Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy
(vodič + spolujazdec)
Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy
(vodič + spolujazdec + posádka vozidla)

Live

–

–

–

–

–

–

–

–

Safety

–
–
–

–
–
–

–
–

–

Predný nárazník – lakovaný vo farbe karosérie
Zadný nárazník – nelakovaný (čierny plast)
Zadný nárazník – chrómovaný
Predná mriežka – čierny lak
Predná mriežka – chrómovaná
B stĺpik – čierny lak
Chrómovaná vonkajšia spodná lišta bočných okien
Ochranný rám zadnej steny kabíny
Korba s háčikmi
Lapače nečistôt za prednými a zadnými kolesami
Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané, vyhrievané
Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky sklopné
Vonkajšie spätné zrkadlá – nelakované (čierny plast)
Vonkajšie spätné zrkadlá – chrómované
Vonkajšie spätné zrkadlá – čierne lakované
Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi smeru
Vonkajšie kľučky dverí – čierne, otvor pre kľúč iba u vodiča
Vonkajšie kľučky dverí – chrómované
Vonkajšie kľučky dverí – čierne lakované
Halogénové predné svetlomety s denným svietením
LED predné svetlomety a svetlá denného svietenia
Automatické nastavovanie výšky svetlometov
Ostrekovače predných svetlometov
Predné hmlové svetlá
Systém oneskoreného zhasnutia svetiel (FMH)
Elektricky ovládané predné a zadné okná
Sťahovanie okna vodiča jedným dotykom s ochranou proti
privretiu ruky
Sťahovanie všetkých okien jedným dotykom s ochranou proti
privretiu ruky
Vrstvené čelné sklo
Horné zatmavenie čelného skla
Zatmavené okná bočné a zadné (Privacy glass)
Analógové prístroje modro podsvietené
Multiinformačný displej TFT 4,2" (farebný)
Rolovaci systém nákladového priestoru (hliníkové lišty) – el. ovládaný
Horný športový ochranný rám
Bočné nášlapy

–

Active

Double Cab

Live

Single
Cab
Dizajn exteriéru

Extra Cab
Live

Safety

Safety

–

–

Live

–

–

–
–
–

–
–
–

Active

Live

–
–
–

–

–
Plus
–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–
–

–

–

–

–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–

Active

Executive Invincible

Invincible
Sport

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–

–

Invincible
Sport

–
–

–
–
–

–

Double Cab

–

–

Executive Invincible

–

Extra Cab

Live

–

Active

–
–
–

–

–
–
–
–
–
Plus

–

–
–

–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

* Len pre výbavy Active a Executive
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Single
Cab
Pohodlie

Klimatizácia – manuálna
Klimatizácia – automatická dvojzónová
Klimatizovaná predná schránka
Vnútorné spätné zrkadlo s manuálnou clonou
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Panoramatický monitor (360°)
Stierače predného okna s nastaviteľným cyklovačom
Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
Zadná parkovacia kamera
Displej zadnej parkovacej kamery s dynamickými vodiacimi čiarami
Predné (2×) a zadné (4×) parkovacie senzory
Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie (sklopný kľúč)
Smart Entry & Start (1× inteligentný kľúč)
Imobilizér
El. zámok zadných dverí
LED osvetlenie nákladového priestoru

Live

Live

–

–

–
–

–
–

–
–
–

Odkladacia schránka pred spolujazdcom uzamykateľná
Tlmič zatvárania odkladacej schránky
Lakťová opierka s úložným boxom
Čalúnenie opierky – uretán
Čalúnenie opierky – textília
Čalúnenie opierky – prírodná / syntetická koža
Držiak nápojov v prednej konzole
Úložné priestory pod zadnými sedadlami
Slnečná clona vodiča (s držiakom) a spolujazdca
Slnečná clona spolujazdca so zrkadlom a lampičkou
Čítacia lampička v stredovej konzole
Kabínová lampička
Zásuvka 12V 1× v stredovej konzole
Zásuvka 12V 2× v stredovej konzole
Zásuvka 220V v lakťovej opierke
Uretánový volant so striebornými prvkami
Kožou obšitý volant a hlavica radiacej páky
Ovládanie na volante – audio, Bluetooth® hands‑free,
rozoznávanie hlasu a multiinformačný displej
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Háčiky na kabáty v druhej rade

Športový tvar predných sedadiel
Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné
Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné
Vyhrievanie predných sedadiel
Vyhrievanie predných a zadných sedadiel
2. rad sedadiel – lavica sklopná
2. rad sedadiel – delenie 40 : 60, sklopné
Čalúnenie sedadiel textília – čierna
Čalúnenie sedadiel textília – luxusné, čierna
Čalúnenie sedadiel prírodná / syntetická koža – čierna

Rozmer pneumatík
Oceľové disky kolies – strieborné
Oceľové disky kolies – čierne
Celoplošné kryty kolies
Zliatinové disky kolies
Rezervné koleso – oceľový disk
Rezervné koleso – zliatinový disk

Audiosystém s rádiom, CD prehrávačom, Bluetooth® hands‑free
a s 2 reproduktormi
Audiosystém s rádiom, CD prehrávačom, Bluetooth® hands‑free
a so 4 reproduktormi
Multimediálny systém Toyota Touch® 2 (slovenský jazyk):
6 reproduktorov, 8" dotyková obrazovka, rádioprijímač
DAB, podpora Apple CarPlay*, Android Auto™ a MyT,
pokročilé hudobné funkcie, podpora ovládania iPod a MP3
prehrávača, konektivita Aux‑In / USB, Bluetooth® hands‑free
a streaming audia, informácie o jazde a nastavenia vozidla
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go spolu s 3ročnou aktualizáciou
(slovenský jazyk)
Prémiový audiosystém JBL s 9 reproduktormi, zosilňovač (800 W)
* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

–

–
–
–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Extra Cab

Live

Live

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–
–
–

–
–

–

–

–

–

Live
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Live

Active

Live

Active

–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

Executive Invincible

–

Invincible
Sport

–
–
–

–
–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–

Active
–
–
–
–
–
–

Double Cab
Live
–
–
–
–
–
–
–
–

Active
–

Active

Executive Invincible

–

–

–

–

–

–

–

–

VIP

–
–

–
–

–
–

Double Cab
Live

Invincible
Sport

VIP
–

Extra Cab
Live

Invincible
Sport

–

Double Cab

Extra Cab
Live

Executive Invincible

Active

Executive Invincible

Invincible
Sport

225/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/60 R18 265/60 R18 265/60 R18
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Plus
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Single
Cab
Audio

–

Active

–
–

Single
Cab
Kolesá

–

Live

–
–

Single
Cab
Sedadlá

Active

Double Cab

–
–

Single
Cab
Interiér

Extra Cab

Live

Extra Cab

Double Cab

Active

Live

Active

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Executive Invincible

Invincible
Sport

Live

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

VIP
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POROVNAJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotreba paliva

2.4 D‑4D
150 k 4×4
6st. man. prevodovka
diesel

2.4 D‑4D
150 k 4×4
6st. aut. prevodovka
diesel

2.8 D-4D
204 k 4×4
6st. man. prevodovka
diesel

2.8 D-4D
204 k 4×4
6st. aut. prevodovka
diesel

Kombinovaná [litre/100 km]

8,3–10,4

9,2–10,1

8,5–9,2

8,9–10,4

Emisie CO2
Kombinované [g/km]

218–271

241–265

224–241

234–271

Emisná norma

EURO 6 AR

EURO 6 AR

EURO 6 AR

EURO 6 AR

Pohonné ústrojenstvo
Maximálny výkon [k (kW)/ot. min -1]

150 (110)/3400

150 (110)/3400

204 (150)/3400

204 (150)/3000–3400

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min -1]

400/1600–2000

400/1600–2000

420/1400–3400

500/1600–2800

Zrýchlenie
Maximálna rýchlosť

170

170

175

175

0–100 km/h [s]

13,2

12,8

10,1

10,7

Ťažná kapacita
Brzdený príves [kg]

3500

3500

3500

3500

Nebrzdený príves [kg]

750

750

750

750

Single Cab
Live

Hmotnosť

Extra Cab
Live
Active

Live

Double Cab
Active
Executive

Invincible

3080

3150

3150

3210

3210

3210

3210

Maximálna pohotovostná hmotnosť [kg]

2150

2300

2295

2325

2310–2355

2355

2345–2355

Minimálna pohotovostná hmotnosť [kg]

2005

2075

2090

2110

2110–2130

2130

2125–2130

Maximálne zaťaženie nákladového priestoru [kg]

1030

1000

985

1025

1005–1025

1010

1010–1015

Maximálne zaťaženie vyklopných dverí [kg]

300

300

300

300

300

300

300

Double Cab – 1815 mm
Single Cab – 1795 mm
Extra Cab – 1810 mm

Celková hmotnosť [kg]

1540 mm

1255 mm

3085 mm

Double Cab a Extra Cab – 1855 mm
Single Cab – 1800 mm
Executive a Invincible – 1900 mm

26°
25° *
27° **

23°

29°

Zadný nájazdový uhol
Prechodový uhol
Predný nájazdový uhol

985 mm

5325 mm

700 mm

45°

Hĺbka brodenia

42°

Maximálny bočný náklon

Stúpavosť

* Single Cab   ** Executive a Invincible

Single Cab
Nákladový priestor: dĺžka

2315

mm

Nákladový priestor: dĺžka

1808

mm

Nákladový priestor: dĺžka

1525

mm

Nákladový priestor: šírka

1575

mm

mm

mm

Nákladový priestor: výška

480

mm

Double Cab

Nákladový priestor: šírka

1540

480

Extra Cab

Nákladový priestor: šírka

1540

Nákladový priestor: výška

mm

Nákladový priestor: výška

480

mm

Svetlá Výška

227

mm

Svetlá Výška

289

mm

Svetlá Výška

310

mm
9

DOHODNITE SI
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAV TE ĎAĽŠIE DÔVODY, PREČO SI V YBR AŤ
TOYOTU HILUX.

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLO
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla.
Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia
počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku
záruky alebo do najazdenia 100000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku,
spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez
obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu
3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené
vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta,
údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným
partnerom Toyota. Toyota Central Europe– Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31585973, IČDPH: SK2020453765

ĎAĽŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou (uvedené
údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota.
Spotreba paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav
vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla.

PROACE CITY
VERSO
CENNÍK PLATNÝ OD 10/2021

Už od

15 850
s DPH

€

5

rokov

Alebo 250 000 km
Predĺžená záruka TOYOTA EXTRACARE
PLUS v cene vozidla

CENY (€)
Rok výroby: 2021

Platnosť cenníka od 5. 10. 2021

Combi
Short

Shuttle

Family

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

1.5 D‑4D 100 6st. man. prevodovka Start&Stop

14 459

17 350

14 625

17 550

17 625

21 150

1.5 D‑4D 130 6st. man. prevodovka Start&Stop

–

–

15 792

18 950

18 792

22 550

1.5 D‑4D 130 8st. aut. prevodovka Start&Stop¹

s DPH

–

–

–

–

–

–

1.2T 110 6st. man. prevodovka Start&Stop

13 209

15 850

13 792

16 550

16 792

20 150

1.2T 130 8st. aut. prevodovka Start&Stop

–

–

16 292

19 550

19 292

Combi
Long

Shuttle

23 150

Family

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

1.5 D‑4D 100 6st. man. prevodovka Start&Stop

15 542

18 650

15 709

18 850

18 459

22 150

1.5 D‑4D 130 6st. man. prevodovka Start&Stop

–

–

16 875

20 250

19 625

23 550

1.5 D‑4D 130 8st. aut. prevodovka Start&Stop¹

–

–

–

–

–

–

1.2T 110 6st. man. prevodovka Start&Stop

14 292

17 150

14 875

17 850

17 625

21 150

1.2T 130 8st. aut. prevodovka Start&Stop

–

–

17 375

20 850

20 125

24 150

Metalický lak karosérie 500 € bez DPH / 600 € s DPH
¹ Motorizácia bude dostupná od 02/2022.

JEDINEČNÁ PONUKA PRE SLOVENSKÝ TRH
Predĺžená záruka TOYOTA EXTRACARE PLUS
Cestné asistenčné služby
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5 rokov / 250 000 km
5 rokov / 250 000 km

Záruka pokrýva mechanické alebo elektronické chyby továrenských súčiastok na vozidle.
Záručná oprava vozidla bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti zákazníka – hradených 100 % nákladov na servisnú prácu a použité diely.
Opravy pri použití iba originálnych dielov značky Toyota v autorizovaných servisoch Toyota.
Možnosť preniesť predĺženú záruku na nového majiteľa pri predaji vozidla.
Vyššia zostatková hodnota jazdeného vozidla, ak je vozidlo stále v záruke.
Nonstop cestné asistenčné služby Toyota Eurocare po celej Európe.

Záruka Toyota Extracare je poskytovaná na všetky vozidlá PROACE CITY a PROACE CITY Verso uvedené na trh od 1. 12. 2019 výhradným distribútorom
Toyota Central Europe prostredníctvom autorizovanej predajnej siete Toyota v Slovenskej republike.
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PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY
COMBI
– Rádio DAB s integrovaným displejom (Bluetooth®, USB,
handsfree) + 2 reproduktory, ovládanie pod volantom
– Ovládanie na volante – pre automatickú prevodovku
– Ručná parkovacia brzda (MHB)
– Elektronická stabilizácia vozidla + Asistent rozjazdu
do kopca
– 2 × kľúč: 1 × pevný kľúč + 1 × sklápací s diaľkovým ovládaním
– Elektricky ovládané predné okná
– Centrálne zamykanie
– Vonkajšie bočné ochranné lišty nelakované
– Zadné dvojkrídlové dvere presklené s otváraním do 180°
– Nárazníky predné a zadné – čierne nelakované
– Príprava na strešné nosiče
– Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe, nelakované
– Vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe, nelakované
– Výklopné bočné okná v 2. rade
– Pevné okná v 3. rade sedadiel
– Palubný počítač s farbeným displejom (3,5")
– Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách
(iTPMS)
– 4 kotevné úchyty na podlahe v batožinovom priestore
– Zadné rukoväte s háčikom
– Automatické osvetlenie batožinového priestoru
– Čítacie lampičky pre 1. rad sedadiel
– Priečny úložný priestor nad čelným sklom
– Podlaha z koberca radu 1, radu 2 a radu 3
– Vnútorné kľučky dverí – bez farby
– Otvorená (spodná) schránka spolujazdca

– Systém varovania pred kolíziou (automatické brzdenie)
– Systém rozpoznávania dopravných značiek
– Systém sledovania únavy vodiča
– Upozornenie na opustenie jazdného pruhu so zásahmi
do riadenia
– Bočné airbagy pre 1. a 2. rad sedadiel
– Airbagy predné (vodič + spolujazdec)
– Tempomat so systémom rozpoznania rýchlostných limitov
– Bezpečnostný systém e‑Call
– Štandardná tkanina
– Zadná sklopná lavica delená v pomere 2/3 – 1/3 + ISOFIX
na všetkých sedadlách
– Samostatné sedadlo spolujazdca
– Manuálne nastaviteľné sedadlo spolujazdca
– Základné sedadlo vodiča (bez bedrovej a lakťovej opierky)
– Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
– Uretánový volant a radiaca páka
– Manuálna klimatizácia
– Ručne sklopné vonkajšie zrkadlá
– Stierač zadného okna
– Vyhrievané a elektricky nastaviteľné vonkajšie
spätné zrkadlá
– Vyhrievanie zadného okna
– 16" oceľové disky kolies + celoplošné kryty kolies
– Plnohodnotné rezervné koleso
– Pneumatiky 205/60 R16 92H
– Celkový počet sedadiel = 5
– Bočné posuvné dvere na oboch stranách

SHUTTLE
Navyše oproti výbave Combi:
– Toyota Touch: Rádio DAB s dotykovým displejom
(Bluetooth®, USB, Handsfree, Aux-in, Mirror Link,
Apple CarPlay™ a Android Auto™) + 6 reproduktorov,
ovládanie pod volantom
– Elektricky ovládané okná v druhom rade s funkciou
jedného dotyku
– Elektrické ovládanie okien vodiča a spolujazdca
s funkciou jedného dotyku
– Elektrická detská poistka
– Zadné výklopné dvere s pevným oknom
– Predný a zadný nárazník lakovaný vo farbe karosérie
– Vonkajšie kľučky dverí a zrkadlá vo farbe karosérie

– Vonkajšie bočné ochranné lišty lakované
vo farbe karosérie
– Pevný kryt batožinového priestoru za 3. radom sedadiel
(neplatí pre Long, rolovací kryt)
– Vnútorné kľučky dverí chrómované
– Uzatvárateľná (spodná) schránka spolujazdca
+ uzatvárateľná schránka pri vodičovi (horná)
– Senzor šera
– Látkové čalúnenie sedadiel Manhattan
– Komfortné sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné (s
bedrovou a lakťovou opierkou, výškovo nastaviteľné)
– Predné stierače s cyklovačom (pri aut. prevodovke
dažďový senzor)

FAMILY
Navyše oproti výbave Shuttle:
– Elektricky ovládaná parkovacia brzda
– Predné a zadné parkovacie senzory
+ zadná parkovacia kamera
– Výklopné zadné dvere s otvárateľným oknom
– Pozdĺžne strešné nosiče v striebornej farbe
– Palubný počítač s farebným displejom (3,5")
s chrómovaným rámčekom
– Stredová konzola s veľkým úložným priestorom a vetracie
otvory pre druhý rad sedadiel, USB na nabíjanie
v druhom rade
– Slnečné clony na strane vodiča a spolujazdca
s integrovaným osvetleným kozmetickým zrkadlom
na strane vodiča
– Predné hmlové svetlomety
– Senzor šera + automatické prepínanie
diaľkových svetlometov
– Elektricky ovládaná detská poistka
– Lakovaný kryt vodiacej koľajnice pre bočné
posuvné dvere
– Rozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek

– 3 samostatné sedadlá v 2. rade sklopné do podlahy
(pevná čalúnená zadná strana operadiel) + ISOFIX
na všetkých sedadlách
– Výklopné odkladacie stolíky na zadnej strane
predných sedadiel
– Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadiel šoféra
a spolujazdca
– Kožený volant a radiaca páka s chrómovaným dekorom
– Automatická dvojzónová klimatizácia
– Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané,
sklopné a vyhrievané
– Dažďový senzor s funkciou automatického stierania
– Elektrochromatické vnútorne spätné zrkadlo
– Zatmavené sklá zadných okien
– 17" zliatinové disky
– Plnohodnotné rezervné koleso (16")
– Pneumatiky 205/55 R17 95V zosilnené
– Sklopné sedadlo spolujazdca
– Vyhrievanie predných sedadiel
– Zásuvka 230 V
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VYBERTE SI FARBU KAROSÉRIE

EWP Biela arktická
štandardný lak bez príplatku

EVL Šedá tmavá
metalický lak

KTV Čierna Vesmírna
metalický lak

KCA Strieborná atomická
metalický lak

EEU Béžová zamatová
metalický lak

Zobrazené sú len ilustračné obrázky

DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

16" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi (5 trojitých lúčov)
Štandardne pro stupne výbavy Combi a Shuttle

17" zliatinové disky kolies (5 zdvojených lúčov)
Štandardne pre stupeň výbavy Family

Tmavo šedá látka
Štandardne pre stupeň výbavy Combi

Látkové čalúnenie sedadiel Manhattan
Štandardne pre stupeň výbavy Shuttle a Family

PONÚKANÉ VARIANTY

5 SEDADIEL

7 SEDADIEL

PRIESTOR PRE BATOŽINU, PRIESTOR PRE BATOŽINU,
5 SEDADIEL (OBJEM V L)
7 SEDADIEL (OBJEM V L)

Short

597
PRC4004_20

Long
* S posuvnou treťou radou sedadiel.

65
PRC4004_20

PRC4005_20

850
PRC4006_20

PRC4007_20

PRC4005_20

209/322*
PRC4006_20

PRC4007_20
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PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
Combi
Pakety

Shuttle

Family

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

209 €

250 €

–

–

–

–

Paket Business 7:
– dve samostatné sklopné odnímateľné sedadlá v 3. rade
(na koľajniciach v prevedení LONG),

–

–

750 €

900 €

–

–

Paket Sensor+:
– predné a zadné parkovacie senzory

–

–

542 €

650 €

–

–

Paket Sensor:
– zadné parkovacie senzory

– predné hmlové svetlomety

Vyhrievanie predných sedadiel⁵

–

–

167 €

200 €

–

–

Paket sedadiel Family 7:
– dve samostatné sklopné, odnímateľné sedadlá v 3. rade
(na koľajniciach v prevedení LONG)

–

–

–

–

750 €

900 €

Paket Comfort:
– Smart Entry & Start
– systém sledovania mrtvého uhla
– multifunkčná panoramatická strecha2
– úložný priestor pod podlahou
v druhom rade
– navigácia
– slnečné clony
– modul WIFI
– adaptívny tempomat
– indukčná nabíjačka

–

–

–

–

2 500 €3
1 833 €4

3 000 €3
2 200 €4

–

–

–

–

292 €6

350 €6

– systém sledovania dopravy
za vozidlom
– dva diaľkové kľúče,
jeden náhradný kľúč
– spätné zrkadlo na pozorovanie
cestujúcich
– automatický parkovací systém
– vyhrievané čelné okno (časť skla
pred vodičom + pod stieračom)

Toyota Traction Select:
– 5 samostatných jazdných režimov
(možnosť prispôsobenia podľa stavu vozovky)
– ochranný kryt motora
2 Nedostupné pre verziu Long a 7 miestne prevedenie
4 Cena platná pre verziu Short a 7 miestne vozidlo a pre verziu Long

3 Cena platná pre verziu Short a 5 miestne vozidlo
5 Dostupné len s Paketom Sensor+   	

6 Dostupné len s paketom Comfort
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VYBERTE SI ĎAĽŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE
PAKET PROTECTION

220 190 €

– Lapače nečistôt zadných kolies
– Gumové rohože pre predný rad sedadiel
– Lišty prahov predných dverí

PAKET TRANSPORT 1

PAKET PRAKTIK

180 160 €

– Deflektory predných dverí
– Organizér nákladu
– Horizontálna upevňovacia sieť

260 220 €

PAKET TRANSPORT 2

Pre verziu s lyžinami

Pre verziu bez lyžín

– Strešné priečniky (2ks)
– Obal

– Strešné nosiče (2ks)
– Obal

270 220 €

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM TOYOTA TOUCH

Toyota Touch

– 8" dotyková obrazovka
– Rádio, externé vstupy USB, podpora MP3 / WMA
– Bluetooth® 3.0 handsfree
– Podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™
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POROVNAJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery

Short

Long

Vonkajšie rozmery [mm]
Celková dĺžka

4400

4750

Predný previs

892

892

Zadný previs

726

886

Rázvor kolies

2785

2975

Celková šírka (bez vonkajších zrkadiel)

1848

1848

Celková šírka (s vonkajšími zrkadlami)

2107

2107

Rozchod kolies – predné [mm]

1548

1553

Rozchod kolies – zadné [mm]

1568

1567

Celková výška

1837

1840

Svetlá výška

1600

1600

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies

1149

1129

Maximálna výška batožinového priestoru

1126

1126

Maximálna dĺžka batožinového priestoru (vyklopené sedadlá druhého radu)

1000

1350

Maximálna dĺžka batožinového priestoru (zložené sedadlá v druhom rade)

1880

2230

Objem batožinového priestoru až do výšky sedadiel / výšky strechy [l]

597

850

7

7

Výška nakladacieho otvoru

1119

1119

Výška nakladacej hrany

620

620

Rozmery batožinového priestoru [mm]

Batožinový priestor [l]
Maximálny počet sedadiel (môže sa líšiť podľa konfigurácie a stupňa výbavy vozidla)

Rozmery otvoru otvorených bočných posuvných dverí [mm]
Maximálna šírka

737

737

Maximálna výška

1145

1145

Šírka vo výške lakťov v prvom rade

1508

1508

Šírka vo výške lakťov v druhom rade sedadiel

1509

1509

Šírka vo výške lakťov v treťom rade sedadiel (ak je vo výbave obsiahnutá lavica v treťom rade)

1200

1198

Pohotovostná hmotnosť [kg]*

1595–1711

1597–1717

Celková prípustná hmotnosť [kg]**

2050–2365

2395

720–750

750

Rozmery kabíny [mm]

Hmotnosť [kg]

Povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]
Povolená hmotnosť brzdeného prívesu [kg]

900–1500

920–1450

Prípustná hmotnosť súpravy vozidla [kg]

3170–3630

3170–3590

1837 / 1840 mm

* Údaje podliehajú schváleniu na základe homologácie.
** Celkové hmotnosti môžu byť odlišné od tých uvedených v cenníku, v závislosti od vybranej verzie a príplatkovej výbavy.

1548 / 1553 mm
1848 mm

726 / 886 mm

2785 / 2975 mm
4403 / 4753 mm

892 mm

1568 / 1567 mm
2107 mm
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1.2T 110
6 M/T S&S

1.2T 130
8 A/T S&S

1.5 D‑4D 100
6 M/T S&S

1.5 D‑4D 130
6 M/T S&S

1.5 D‑4D 130
8 A/T S&S

Kombinované emisie [g/km]

146–152

152–159

136–142

137–143

TBC

Kombinovaná spotreba [l/100 km]

6,4–6,7

6,8–7,1

5,2–5,4

5,2–5,5

TBC

Objem palivovej nádrže [l]

61

61

50

50

50

Objem nádrže aditíva ADBlue [l]

–

–

17

17

17

Typ motoru

Preplňovaný
benzínový – priame
vstrekovanie paliva
– 12 ventilov

Preplňovaný
benzínový – priame
vstrekovanie paliva
– 12 ventilov

Turbo Diesel
– priame
vstrekovanie paliva
s Common Rail –
16 ventilov

Turbo Diesel
– priame
vstrekovanie paliva
s Common Rail –
16 ventilov

Turbo Diesel
– priame
vstrekovanie paliva
s Common Rail –
16 ventilov

Emisná norma

EURO 6.3

EURO 6.3

EURO 6.2

EURO 6.2

EURO 6.2

Počet a usporiadanie valcov

radový trojvalec

radový trojvalec

radový štvorvalec

radový štvorvalec

radový štvorvalec

Zdvihový objem [cm3]

1199

1199

1498

1498

1498

Vŕtanie × zdvih [mm × mm]

75 × 90,5

75 × 90,5

75 × 84,8

75 × 84,8

75 × 84,8

10,5:1

10,5:1

16,4:1

16,4:1

16,4:1

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min ]

81 (110)/5 500

96 (131)/5 500

75 (102)/3 500

96 (131)/3 750

96 (131)/3 750

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1]

205/1 750

230/1 750

250/1 750

300/1 750

300/1 750

Start&Stop systém

STD

STD

STD

STD

STD

Prevodovka

manuálna

automatická

manuálna

manuálna

automatická

Počet prevodov

6

8

6

6

8

Elektrický posilňovač riadenia

STD

STD

STD

STD

STD

Priemer otáčania [m]

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Maximálna rýchlosť [km/h]

174

200

170

184

181

0–100 km/h [s]

11,5

12,3

13,3

9,8

10,6

Pohonné ústrojenstvo
Spotreba paliva a emisie (WLTP)

Palivo

Motor

Kompresný pomer
-1

Pohon

Systém riadenia

Rýchlosť

Zavesenie kolies
Zavesenie kolies vpredu

pseudo MacPherson pseudo MacPherson pseudo MacPherson pseudo MacPherson pseudo MacPherson

Zavesenie kolies vzadu

torzná priečka

torzná priečka

torzná priečka

torzná priečka

torzná priečka

Predné brzdy

ventilované disky
kotúčové

ventilované disky
kotúčové

ventilované disky
kotúčové

ventilované disky
kotúčové

ventilované disky
kotúčové

Zadné brzdy

kotúčové

kotúčové

kotúčové

kotúčové

kotúčové

Brzdy

A/T = Automatická prevodovka
M/T = Manuálna prevodovka
S&S = Start&Stop systém
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DOHODNITE
SI SKÚŠOBNÚ
JAZDU
A OBJAV TE ĎAL ŠIE DÔVODY, PREČO SI V YBR AŤ
TOYOTU PROACE CIT Y VERSO.

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA VOZIDLA
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: Toyota vám poskytuje rozsiahlu základnú záruku za akosť a k tomu záruku predĺženú, ktoré pokrývajú všetky chyby, ktoré možno
pripísať chybe pri výrobe alebo montáži vozidla. Štandardná záruka trvá 3 roky, alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka poskytovaná
bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chybu laku je 3 roky, záruka na prehrdzavenie karosérie 6 rokov, v oboch prípadoch bez ohľadu na počet
najazdených kilometrov. Predĺžená záruka na vybrané mechanické, elektrické, elektronické, hydraulické / pneumatické časti a komponenty trvá 2 roky po skončení štandardnej záruky,
alebo do najazdenia 250 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade výskytu chyby v dobe záruky má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby opravou. Zárukou nie
sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 5 rokov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.
Ďalšie informácie a právne poznámky. Údaje o spotrebe pohonných hmôt a o emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK
pre vozidlá s európskou špecifikáciou. V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, alebo kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, kontaktujte, prosím, svojho autorizovaného partnera
značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty CO₂ sa môžu pri vašom vozidle odlišovať od tohto merania. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. klimatické podmienky, rýchlostný profil,
stav vozovky, dopravná premávka, stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava, použité pneumatiky, zaťaženie či počet prepravovaných cestujúcich) ovplyvňujú spotrebu paliva
a produkované emisie CO₂.
Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach
pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp.
návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť
akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 25719/B. IČO: 31585973, IČDPH: SK2020453765

TOYOTA
PRIUS
PLUG-IN
MODELOVÝ ROK 2021

2 000
Hotovostná zľava
vo výške 2 000 €

€

5 000

€

Možnosť uplatniť si dotáciu štátu
vo výške 5 000 €

ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY
PRIUS PLUG‑IN HYBRID

EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy
– Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
so systémom detekcie chodcov (PD)
aj v noci a cyklistov
– Asistent udržiavania vozidla v jazdnom
pruhu (LTA)
– Automatické diaľkové svetlá (AHB)
– Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
– Adaptatívne Bi‑LED predné svetlomety
(AHS)
– 15" zliatinové disky kolies
– Rozhranie Android Auto™
a Apple CarPlay*

– Multimediálny systém Toyota Touch® 2
s navigáciou Go
– Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
– Klimatizácia automatická dvojzónová
– Vyhrievanie predných sedadiel
(vodič + spolujazdec)
– Textilné čalúnenie
– Kábel na nabíjanie vozidla
zo štandardnej zásuvky
– Dobíjací kábel Mennekes pre
rýchle nabíjanie

CENA OD:

34 990

€

Dostupné pakety:
– VIP, Solar

EXECUTIVE S PAKETOM VIP**
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Executive)
– Kožené čalúnenie sedadiel
– Predné a zadné parkovacie senzory
– Inteligentný parkovací asistent (S-IPA)
– Systém na detekciu prekážky (ICS)

– Elektricky ovládané sedadlo vodiča
– Panoramatický monitor
– Prémiový audiosystém JBL
s 2 dodatočnými reproduktormi

CENA OD:

37 790

€

EXECUTIVE S PAKETOM SOLAR**
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Executive)
– Solárny panel – strecha s fotovoltaickými článkami (nie je možné kombinovať
so systémami BSM, RCTA a head‑up displejom)

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
** Pozn. Pakety VIP a Solar nie je možné vzájomne kombinovať

CENA OD:

37 790

€
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SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU

VÝBAVA EXECUTIVE
S PAKETOM VIP
1.8 Plug-in Hybrid 122 k e-CVT

Inovatívna technológia
V štandardnej verzii sú okrem iného inteligentný
systém automatického parkovania (S-IPA),
systém spúšťania automatickej klimatizácie
v zadaný čas, maticové adaptívne LED
svetlomety, head-up displej či bezdrôtová
nabíjačka mobilného telefónu.

CENA OD:

37 990

€

Výbava Executive s paketom VIP
1.8 Plug-in Hybrid 122 k e-CVT

Vyspelá bezpečnosť
Zostava vyspelých systémov aktívnej
bezpečnosti Toyota Safety Sense pomáha
vodičovi na ceste a dáva mu počas jazdy
pocit istoty.

Máte záujem o túto verziu? Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.
Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte si taký
Prius Plug-in Hybrid, ktorý vám bude dokonale vyhovovať.

Ideálny partner
Prius Plug-in Hybrid prejde čisto na elektrinu
po dobití zo zásuvky 50 km do rýchlosti 135 km/h.
Po prejdení tejto vzdialenosti sa správa ako
klasický hybrid, ktorý až 50 % času dokáže ísť
na elektrinu a zároveň využíva aj spaľovací motor.
Nič vás tak nelimituje pri vašich cestách po meste
i mimo nej.
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ VR. DPH)
Modelový rok 2021. Rok výroby 2020.

Platnosť cenníka od 1. júna 2020.

Verzia Plug-in Hybrid

Executive
36 990 €
34 990 €

1,8 Hybrid Plug‑in (122 k) e‑CVT
Prevodovka: e-CVT - automatická prevodovka

OBJAVTE, PREČO JE PRÁVE TOYOTA PRIUS PLUG-IN SKVELOU VOĽBOU

12

rokov

Na každú novú Toyotu
je poskytovaná 12-ročná
záruka na ochranu proti
prehrdzaveniu karosérie

1,2

l/100 km

Kombinovaná spotreba
paliva Toyoty Prius Plug-in
Hybrid od 1,2 l/100 km

10

rokov

Záruka až 10 rokov
na batériu hybridného
pohonu

7

airbagov

BEZPEČNOSŤ

7 airbagov už
v štandardnej výbave

Viac istoty za volantom
vďaka systémom
aktívnej bezpečnosti
Toyota Safety Sense

ODHAĽTE ĎALŠIE VÝHODY MODELU PRIUS PLUG-IN HYBRID

Solárny panel
Solárny panel (paket Solar)
na streche vozidla slúži na dobíjanie
batérie a predlžuje dojazdovú
vzdialenosť o ďalších 5 km.

Klimatizácia
Vďaka funkcii časovača môžete
vychladiť, alebo naopak vyhriať
kabínu vozidla na dokonalú
teplotu bez ohľadu na podmienky
panujúce vonku.

Dobíjanie
Dobíjanie do plnej kapacity trvá
približne 2 hodiny (kábel Mennekes),
respektíve až 3 hodiny a 20 minút
pri použití štandardnej
domovej zásuvky.

Bezpečnosť
O vaše pohodlie a bezpečie sa stará
balík bezpečnostných systémov
Toyota Safety Sense navyše
so systémom sledovania slepého
uhla, parkovacím asistentom
(Paket VIP) či systémom
monitorovania premávky
za vozidlom.
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ZVOĽTE SI FARBU KAROSÉRIE PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

040 Biela – čistá
bez príplatku

089 Biela – platinová**
900 €

1G3 Sivá – popolavá*
600 €

218 Čierna – klasická*
600 €

3U5 Červená – karmínová***
900 €

791 Modrá - azúrová
600 €

* Metalický lak karosérie
** Perleťový lak karosérie
*** Špeciálny metalický lak karosérie

VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

15" zliatinové disky kolies, pneu 195/65 R15
Štandard vo výbave Executive

Čierne textilné čalúnenie
Štandardne pre výbavu Executive

Textilné čalúnenie sivej farby
s čiernymi prvkami
Štandardne pre výbavu Executive

Prírodná a syntetická koža čierna
Pre výbavu Executive s paketom VIP

Prírodná a syntetická koža sivá
Pre výbavu Executive s paketom VIP
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PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
PAKET VIP
2 800 €

PAKET PROTECTION
300 €

dostupný pre verziu Executive (nie je možné kombinovať s paketom Solar)

dostupný pre verziu Executive

– Kožené čalúnenie sedadiel
– Predné a zadné parkovacie senzory
– Inteligentný parkovací asistent (S-IPA)
– Systém na detekciu prekážky (ICS)
– Elektricky ovládané sedadlo vodiča
– Panoramatický monitor
– Prémiový audiosystém JBL s 2 dodatočnými reproduktormi

– Bočné lišty dverí
– Fólia pod predné kľučky dverí
– Lišta zadného nárazníka
– Rohož batožinového priestoru

Executive
Paket Solar: Strecha s fotovoltaickými článkami (nie je možné kombinovať so systémami BSM, RCTA,
head‑up displejom a paketom VIP)

2 800 €

ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE
Voliteľná výbava (dostupná pre všetky verzie) € vr. DPH
Povinná výbava (súprava obsahuje lekárničku, výstražný trojuholník a reflexnú vestu a ťažné lano)

Executive
22 €

Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2 / 160 000 km

599 €*

Toyota ProTect Body: 5-ročná ochrana laku karosérie (špičková technológia), vrátane aplikácie

269 €

Toyota ProTect Interiér: 5‑ročná ochrana interiéru (bez zanechania škvŕn), vrátane aplikácie

119 €

Toyota ProTect Zliatinové kolesá: 5-ročná ochrana diskov kolies (pred všetkými druhmi prachu), vrátane aplikácie

69 €

Strešný nosič

255 €

Deflektor okien (sada 4kusov)

179 €

Zásterky kolies, predné

52 €

Zásterky kolies, zadné

52 €

* Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla.
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PREHĽAD VÝBAVY
Štandardne

Pohodlie a funkčnosť

Executive

Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Funkcia automatického otvárania / zatvárania okien vpredu a vzadu jedným dotykom
Vyhrievanie spätných zrkadiel
El. nastavenie vonkajších spätných zrkadiel
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
12V zásuvka v stredovej konzole
12V zásuvka pre druhý rad sedadiel
Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
Kryt batožinového priestoru
Osvetlenie interiéru
Multifunkčný volant s tlačidlami ovládania pre multimédiá, LTA, tempomat a telefón
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Palubný počítač
Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla (360 stupňov)

VIP

Klimatizácia automatická dvojzónová s časovačom
Tepelné čerpadlo pre kúrenie a klimatizáciu
Chladiaca odkladacia skrinka v stredovej konzole
Zadná parkovacia kamera s dynamickými vodiacimi čiarami
Predné a zadné parkovacie senzory

VIP

Inteligentný parkovací asistent (S-IPA)

VIP

Štartovanie tlačidlom
Smart Entry & Start - bezkľúčové odomykanie a štartovanie
Strecha s fotovoltaickými článkami pre dobíjenie batérie slnečnou energiou

Osvetlenie

Solar¹

Executive

Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla („Follow‑me home“)
Maticové LED svetlomety s automatickým prepínaním diaľkových svetiel (AHS)
Automatické nastavovanie výšky svetlometov
LED hmlové svetlá
LED svetlá pre denné svietenie
LED zadné svetlá a brzdové svetlá

Dizajn exteriéru

Executive

Digitálny rýchlomer
Ukazovateľ hybridného systému
Volant obšitý kožou Nappa
Horná časť prístrojovej dosky – textúra mäká na dotyk
Obloženie dverí - textúra mäká na dotyk

Pneumatiky a disky kolies

Executive

Súprava na opravu pneumatík
15" zliatinové disky kolies, pneu 195/65 R15
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
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Sedadlá

Executive

5 sedadiel pre cestujúcich
Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Elektricky ovládaná bedrová opierka na sedadle vodiča
Elektricky ovládané sedadlo vodiča

VIP

Vyhrievanie predných sedadiel (vodič + spolujazdec)
Lakťová opierka vpredu
Lakťová opierka pre druhý rad sedadiel
Látkové čalúnenie v 2 voliteľných farebných kombináciách
Čalúnenie prírodná / syntetická koža v 2 voliteľných farebných kombináciách

Navigácia a multimédiá

VIP

Executive

Porty USB Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
6 reproduktorov
2 farebné TFT displeje (2×4,2") zabudované do prístorového štítu
Premietanie informácií o jazde na čelné sklo (Head‑up displej)

²

DAB (tuner s podporou digitálneho vysielania)
Toyota Touch® 2 (8") s navigáciou Go s podporou slovenského jazyka a 3-ročnou aktualizáciou mapových dát
Prémiová audio sústava JBL – 2 dodatočné reproduktory

VIP

Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™

Bezpečnosť a technológie

Executive

7 SRS airbagov (hlavové, predné, bočné a kolenný na strane vodiča)
Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC, EPS)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) so systémom detekcie chodcov (aj v noci) a cyklistov (cez deň)
Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)
Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Automatické svetlá so senzorom šera
Inteligentné stierače predného okna so senzorom dažďa
Detekcia únavy vodiča (SWS)
Sledovanie slepého uhla (BSM)

²

Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)

²

Inteligentný parkovací systém s autonómnym brzdením (ICS) – zabraňuje nehode / nárazu do prekážky pri cúvaní

VIP

Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky (230 V / 10 A)
Dobíjací kábel Mennekes pre rýchle nabíjanie z rýchlo nabíjacej stanice v štandarde Mennekes (230 V / 16 A)
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
Detská poistka zadných dverí
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
Upozornenie na nízku hladinu kvapaliny ostrekovačov
AVAS – Akustický výstražný systém vozidla

Záruky a ochrana proti odcudzeniu

Executive

Päťročná záruka výrobcu na komponenty hybridného systému s ombedzením na 100 000 km
Imobilizér
* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
¹ Nie je možné kombinovať s paketom VIP
² Nie je k dispozícii s paketom Solar
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotreba paliva a emisie

1,8 Hybrid Plug‑in e‑CVT

Kombinovaná spotreba podľa WLTP [l/100 km]

1,2-1,3

Odporúčané palivo

bezolovnatý automobilový benzín

Objem palivovej nádrže [l]

43

Emisie CO2, kombinované podľa WLTP [g/km]

28–29

Emisná norma

EURO 6AM

Motor
Počet a usporiadanie valcov

4, v rade

Rozvodový mechanizmus

16‑ventilov VVT‑i DOHC

Zdvihový objem [cm3]

1798

Vŕtanie × zdvih [mm × mm]

80,5 × 88,3

Kompresný pomer

13,0:1

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1]

72 (98)/5200

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1]

142/3600

Elektrický motor
Maximálny výkon [kW (k)]

53 (72)

Hybridný pohon
Celkový výkon hybridného systému [kW (k)]

90 (122)

Prevodovka

e‑CVT – elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom

Výkon
Maximálna rýchlosť [km/h]

162

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s]

11,1

Polomer otáčania [m]

5,1

Súčiniteľ odporu vzduchu (Cx)

0,25

Dojazd v EV móde - kombinovaný (km)

45

Dojazd v EV móde - mesto (km)

60

Maximálna rýchlosť elektrického motora [km/h]

135

Hladina hluku
Hladina hluku pohybujuce sa vozidlo (dB(A))

67,0

Hladina hluku stojace vozidlo [dB(A)/ot. min -1]

68,2/2 500

Zavesenie kolies
Predné

vzpery MacPherson

Zadné

dvojité lichobežníkové

Brzdy
kotúčové brzdy ventilované

Zadné

kotúčové brzdy

1470 mm

Predné

1530 mm

970 mm

2700 mm

1760 mm

4645 mm

360

975 mm

1545 mm
1760 mm

l

Objem batožinového priestoru
po strechu
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DOHODNITE SI
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ
PRIUS PLUG‑IN HYBRID.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou (uvedené údaje
sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota.
Spotreba paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav vozidla,
inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.
Všeobecná záruka na vozidlo.
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla.
Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia
počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku
záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku,
spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez
obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu
3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného
vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu
a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o.
si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765.

