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Toyota Prius.  
Variklis 

Galia 

AG 
Transmisija 

Kuro 

tipas 
Komplektacija 

Kaina 

€ 
Pasiūlymas 

€  
Nauda Jums 

€ 
Mėn. įmoka 

€ 

1.8 HSD 98 e-CVT Benz./

elektra 

Standard 28 190,00 26 200,00 1 990,00 256 

Active 30 430,00 28 250,00 2 180,00 276 

Premium 33 430,00 31 050,00 2 380,00 303 

 

e-CVT - elektroniniu būdu valdoma nuolatinio kintamojo veikimo transmisija.  
Vidutinės kuro sąnaudos/ 100 km 3,9 l. CO2 emisija (mišrus ciklas) 89 g/km. 
 

Kainos pateiktos su PVM. Pasiūlymas galioja iki 2020-01-31. 
Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai. 

 

Pradinis įnašas – 15%, sutarties terminas – 5 metai, likutinė vertė 32 %. 

 

Papildoma įranga Komentaras Kaina, € 
Metallic Paint dažai  460.00 
Pearl White, Emotional Red 2 dažai  570.00 
Stoglangis Komplektuojamas su 15 colių lengvojo lydinio ratlankiais 0.00 

 

 

 

Automobiliui suteikiama 3-jų metų arba 100‘000km ridos gamintojo garantija bei 12-os metų garantija nuo kiauryminės korozijos.  

Kiekvienam Toyota automobiliui 36 mėnesius nemokamai teikiama Toyota Eurocare paslauga - pagalba kelyje 24 val. per parą. 

Paslauga teikiama visoje Europoje. 
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Techninės charakteristikos 

 

Techninės charakteristikos 
Variklis 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive 

Tipas 2ZR-FXE 

Cilindrų skaičius 4 

Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų, DOHC 

Darbinis tūris, cm³ 1798 

Maksimali galia, DIN AG/aps./min 99/5200 

Maksimali galia kW/aps./min 72/5200 

Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min 142/3600 

Kuro įpurškimo sistema Elektroninis kuro įpurškimas 

Degalų oktaninis/setaninis skaičius 95E/E5/E10 

Elektros variklis  

Maksimali galia kW/aps./min 53 
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min 163 

Hybrid Synergy Drive  

Total maximum output, hp 122 

Total maximum output, kW 90 
Kėbulas  

Priekinės pakabos tipas MacPherson amortizatorius 

Galinės pakabos tipas Dvigubas balansyras 

Durelių skaičius 5 

Sėdimų vietų skaičius 5 

Gabaritai  

Ilgis, mm 4540 
Plotis, mm 1760 

Aukštis, mm 1470 

Salono ilgis, mm 2110 

Salono plotis, mm 1490 

Atstumas tarp ašių, mm 2700 
Priekinio išsikišimo ilgis, mm 950 

Galinio išsikišimo ilgis, mm 890 

Važiuoklės prošvaisa, mm 136 
Kuro sąnaudos  

Kuro rūšis Benzinas 

Euro klasė 6 

Svoris  

Bendroji automobilio masė, kg 1790 

Bagažinės tūris, l 502 

Kuro bako talpa 43 

Savybės  

Maksimalus greitis, km/h 180 

Įsibėgėjimas 0-100 km/h 10,6 

Aerodinaminis koeficientas 0,24 

Ratų apsisukimo spindulys, m 5,1/5,4 

Ratų dydis 15X6 1/2J / 17X7J 

Padangų dydis 195/65R15 / 215/45R17 

 

 
Automobilio komplektacija 

“Standart” (Pagrindinė įranga) 
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/65 R15 padangomis; Padangos remonto komplektas; Padangų 

slėgio kontrolės sistema (TPWS); Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai; Elektra nulenkiami 

durelių veidrodėliai; Bi-LED priekiniai žibintai su automatinio reguliavimo funkcija; LED dieniniai žibintai;  

LED priekiniai rūko žibintai; LED galiniai žibintai; Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai;  

Ryklio peleko formos antena; Įlipimo sistema su apšvietimu; Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir 

priekinio keleivio pusėse; 12 V elektros lizdas priekyje ir gale; Drabužių kabliukai gale; Guminiai grindų 

kilimėliai; Šviesiai pilki arba juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai; Šildomos priekinės sėdynės; 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė; Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama; 60:40 

santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės; Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius; 

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC); Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas; 

Jungikliai ant vairo; Elektra valdomi priekiniai langai; Elektra valdomi galiniai langai; Visi elektra valdomi 

langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija; Eco, Power, Normal ir EV važiavimo režimo 

pasirinkimo funkcija; Porankiai priekyje ir gale; Prieblandos jutiklis; Smart Entry & Start sistema (tik 

vairuotojo durelių); Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu;  

Radijas / CD grotuvas, suderinamas su MP3 ir WMA formato diskais; Aux-in lizdas ir USB jungtis; 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga; Skaitmeninės garso transliacijos technologija (DAB); 6 garsiakalbiai; 

Galinio vaizdo kamera su nuorodomis; Dvigubas 4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas; Priekinė 

daiktadėžė; Viršutinė konsolė; Puodelių laikikliai priekyje ir gale; Konsolės dėtuvė; Dėtuvės vairuotojo ir 

priekinio keleivio sėdynių atlošuose; Bagažo skyriaus uždangalas; Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 

su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine stabdymo sistema (BA); 

Stabilumo kontrolės sistema (VSC); Traukos kontrolės sistema (TRC); Pagalbinė važiavimo įkalne 

sistema (HAC); Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS); Priekinių ir galinių saugos diržų 

įspėjamoji sistema; Apsauginis užraktas nuo vaikų; Imobilizatorius; Toyota Safety Sense:Pre-Collision 

sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija ; Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema 

(LDA) su vairo pakoregavimo funkcija ; Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB); Pagalbinė kelio ženklų 

atpažinimo sistema (RSA); SRS priekinės oro saugos pagalvės; SRS šoninės oro saugos pagalvės 

priekyje; SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale; SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė; 

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis; Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai; ISOFIX 

kėdučių tvirtinimo sistema;  

“Active” (Papildanti “Standart”) 
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/45 R17 padangomis; Hidrofobiniai priekiniai šoniniai langai; 

Tekstiliniai grindų kilimėliai; Minkšta viršutinė durelių apdaila; Odinis vairas; Smart Entry & Start sistema 

(vairuotojo, priekinio keleivio durelių ir bagažinės); Bevielis telefono įkrovimas; 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis; Lietaus jutiklis; Belaidis mobiliojo telefono 

kroviklis;Spalvotas projekcinis ekranas;  Nematomų zonų monitorius (BSM); Perspėjimo apie iš galo 

artėjančius automobilius sistema (RCTA);  

“Premium” (papildanti “Active”) 
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/65 R15 padangomis ( Papildomai pasirinkus gamyklinį 

stoglangį, 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai bus pakeisti 15 colių lengvojo lydinio ratlankiais.); 

Stoglangis ( Papildomai pasirinkus gamyklinį stoglangį, 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai bus pakeisti 15 

colių lengvojo lydinio ratlankiais.); 

 

 Šviesiai pilki arba juodi odiniai sėdynių apmušalai; Priekiniai automobilio statymo jutikliai; Galiniai 

automobilio statymo jutikliai; Pažangi  pagalbinė automobilio statymo sistema (Simple SIPA); Toyota 

Touch 2 & Go navigacijos sistema; JBL Premium garso sistema; Pažangi apsaugos nuo atsitiktinio 

pagreitėjimo sistema (ICS);  
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