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Mes kasdien tiriaMe naujus horizontus, judaMe į priekį ir 
tobulėjaMe. VisuoMet trokštaMe suteikti Malonių potyrių 
siūlydaMi autoMobilius, kurie pranoksta lūkesčius, džiugina ir 
jaudina, kurie leidžia atsipalaiduoti ir palengVina šiuolaikinį 
gyVeniMą. tai saVaiMinė duotybė.

ToyoTa. alWays a BETTER Way

TOYOTA better HYBRID happy TRUST tOGether YOU
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NAUJA SIS PRIUS
LEGENDINIO HIBRIDO
ATGIMIMAS
LEGENDINIO HIBRIDO 
ATGIMIMAS 

Įžanga

1997 m. pasirodęs pirmasis pasaulyje masinės 
gamybos hibridinis toyota prius atvėrė naują 
vairavimo perspektyvą. kupinas pažangių 
dizaino sprendimų ir apsiginklavęs moderniomis 
technologijomis, šiandien jis žengia dar vieną 
žingsnį į priekį. greitesnės reakcijos, efektyves-
nis ir dar tyliau riedantis nei iki šiol naujasis prius 
pateikia dar vieną išskirtinės toyota hibridinio 
automobilio formulės variaciją.
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PAŽANGAUS MĄSTYMO 
VAISIUS
naujasis prius išsiskiria pažangiu dizainu ir efektyvumu. 
legendinio trikampio silueto hibridinis automobilis išlaikė 
žemą stovėseną, kuri byloja apie puikias jo važiavimo 
ir aerodinamines savybes. prius grakščiai ir efektyviai 
skrodžia orą: kiekviena detalė – nuo aptakių led žibintų, 
žemo variklio dangčio ir stogo linijos iki vertikalių galinių 
kombinuotųjų žibintų – sukurta taip, kad būtų optimaliai 
valdomas oro srautas. Vairuotojo įjungti laipsniškai 
užgęstantys priekiniai žibintai nušviečia kelią iki namų 
durų. tai patogus ir didesnį saugumą tamsiu paros metu 
užtikrinantis sprendimas.

Dizainas

SUMANUS

Su naujuoju Prius pasirodo nauja modulinė 
TNGA platforma (Toyota New Global 
Architecture). Ši į dalių ir komponentų 
standartizavimą orientuota platforma 
keičia ant jos konstruojamų Toyota 
automobilių gamybos būdus, taip pat jų 
išvaizdą ir važiavimo savybes.

VERTINGA 
INFORMACIJA
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NAUJA HIBRIDINIO 
AUTOMOBILIO VAIRAVIMO 

PATIRTIS
naujosios kartos prius su patobulinta hibridine sistema 

siūlo naują vairavimo patirtį. akumuliatorius regeneruoja 
daugiau elektros energijos, todėl automobilis gali ilgiau 

tolygiai ir tyliai važiuoti elektriniu režimu. sklandžiai 
perjungiami elektrinis ir benzininis varikliai užtikrina 
lengvą ir dinamišką pagreitėjimą reikiamu momentu. 

nauja transmisija ir pagerinta garso izoliacija lemia 
minimalų triukšmo lygį ir leidžia mėgautis ypač tylia 

aplinka. dėl žemesnio svorio centro, patobulintos 
pakabos ir hibridinės sistemos, užtikrinančios 

tolygesnį galios perdavimą, naujajam prius būdingos 
dinamiškesnės važiavimo savybės ir nepriekaištingas 

valdymas.

Reikšmingai sumažėjo degalų sąnaudos 
mieste ir užmiestyje. Važinėdami miesto 
gatvėmis, netruksite pastebėti, kaip 
nepaprastai tyliai rieda šis hibridinis 
automobilis.

VISŲ PRIEŠAKYJE

VERTINGA 
INFORMACIJA
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Hibridinė sistema

VISŲ PRIEŠAKYJE

 HIBRIDINIS AUTOMOBILIS 

1,8 l benzininis 
hibridinis variklis

e-CVT

galia
122 DIN AG 

degalų sąnaudos* 
3,3 l / 100 km 
CO2 emisija* 

76 g/km 
pagreitėjimas iki 100 km/h

per 10,6 s 
komplektuojama 

 visuose modeliuose

*Vidutiniai rodikliai
e-CVt = elektroninė

nuolatinio kintamojo veikimo 
transmisija
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Vidus

KASDIEN LYDINČIOS 
TECHNOLOGIJOS
naujajame prius gausu novatoriškų sprendimų: įlipę į 
jo vidų atsidursite modernių technologijų apsuptyje. 
patogumo ir saugumo sumetimais prius montuojamas 
spalvotas projekcinis ekranas (hud). taigi visa svarbi 
informacija pateikiama ant priekinio stiklo – tiesiai 
priešais vairuotojo akis. prietaisų skydelyje taip pat 
įrengti du 4,2 colio tFt spalvoti ekranai – pagrindinis ir 
daugiafunkcis. Vairuotojas gali lengvai stebėti važiavimo 
informaciją, garso, navigacijos ir klimato kontrolės 
sistemų rodmenis, matyti įspėjamuosius pranešimus, 
taip pat pagalbinių važiavimo sistemų informaciją. su 
belaidžiu telefono krovikliu niekuomet neliksite be ryšio – 
jį įkrausite be jokių papildomų laidų.

AUKŠTOSIOS  
TECHNOLOGIJOS

Nauja pažangi pagalbinė automobilio 
statymo sistema (Simple IPA) padeda 
lengviau manevruoti siaurose vietose. 
Sistema automatiškai atlieka vairo 
valdymo operacijas ir turi patogią 
išvažiavimo iš lygiagretaus statymo vietos 
funkciją.

PROJEKCINIIS EKRANAS (HUD)
Spalvotame ekrane rodomas 
automobilio greitis, greičio 
apribojimai, navigacijos 
sistemos nurodymai ir 
įspėjimai radarui užfiksavus 
sumažėjusį atstumą iki kito 
automobilio ar nukrypus iš 
eismo juostos. Jame taip pat 
pateikiami hibridinės sistemos 
indikatoriaus rodmenys.

DAUGIAFUNKCIS EKRANAS
Šiame ekrane vairuotojas 
gali stebėti energijos srautų 
monitoriaus bei hibridinės 
sistemos indikatoriaus rodmenis, 
naudotis efektyvaus vairavimo 
(Eco Score), degalų ekonomijos 
(Fuel Economy Record), 
vairuotojo veiksmų stebėjimo 
(Driver Monitor), degalų išlaidų 
fiksavimo (Eco Wallet) ir 
važiavimo istorijos (Eco Diary) 
funkcijomis, taip pat matyti 
pagalbinių vairavimo sistemų 
informaciją.

BELAIDIS KROVIKLIS
Jūsų patogumui 
mobiliuosius įrenginius 
galima įkrauti tiesiog 
padėjus juos ant krovimo 
dėklo – nereikia jokių 
atskirų kroviklių ar laidų.

VERTINGA 
INFORMACIJA
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IŠVAIZDUS
DĖMESYS DETALĖMS, 

KURIOS IŠRYŠKINA 
AUTOMOBILIO CHARAKTERĮ

prius būdinga kokybiškai įrengta, funkcionali ir 
žaisminga vidaus aplinka. patrauklios šaltos pilkos ar 
juodos spalvos interjeras sukuria šiuolaikiško stiliaus 

įspūdį. jį sustiprina švelnios tekstūros medžiagos, 
madingos metalo blizgesio apdailos detalės ir unikalūs 
elementai, pavyzdžiui, prius logotipas ant ventiliacinių 

angų, puošiantis detalėmis neperkrautą modernų 
prietaisų skydelį. nepaprastai komfortišką hibridinio 

automobilio aplinką papildo žemesnė vairuotojo 
sėdėjimo padėtis, ergonomiškos sėdynės ir vairas, kurį 

galima idealiai prisitaikyti prie savo poreikių.

Išmanusis oro kondicionierius, 
naudodamasis automobilyje įrengtais 
jutikliais, oro srovę nukreipia tik į tas 
sėdynes, ant kurių sėdi žmonės. Jis 
padeda mažinti degalų sąnaudas ir 
leidžia mėgautis dar didesniu komfortu.

VERTINGA 
INFORMACIJA
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Komfortas

ORO KONDICIONIERIUS
Kompaktiškas ir lengvas 
oro kondicionierius yra 
pažangiausia iki šiol 
mūsų kondicionavimo 
sistema. Jis tyliai veikia ir 
efektyviai vėsina aplinką, 
tausodamas energiją ir 
pagerindamas ir taip puikią 
degalų ekonomiją.

VALDIKLIAI ANT VAIRO
Ant vairo įrengti intuityviai 
valdomi jungikliai, kuriais 
daugiafunkciame ekrane galima 
reguliuoti oro kondicionierių, 
garso sistemą ir telefono 
funkcijas, taip pat energijos 
srautų monitorių ir hibridinės 
sistemos indikatorių.

PAVARŲ PERJUNGIMAS
Elektrinius signalus 
naudojanti pavarų 
valdymo sistema Shift-
by-wire leidžia lengvai 
perjungti pavaras. Pavarų 
indikatorius prietaisų 
skydelyje rodo pasirinktą 
pavarą.
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Multimedijos įranga

toyota touch® 2 & go – intuityviai ir lengvai valdoma 
multimedijos sistema, kuri pateikia reikiamą informaciją, 
leidžia mėgautis įvairiomis pramogomis ir padeda 
palaikyti ryšį su išoriniu pasauliu. sistemą sudaro dailus 
planšetės tipo 7 colių jutiklinis ekranas su vilkimo ir 
spragtelėjimo funkcijomis bei pažangi garso sistema, 
suderinama su usb, ipod ir išmaniaisiais telefonais. 
navigacijos sistema siūlo visos europos žemėlapius, 
aplinkkelių ir ekonomiško maršruto nustatymo, 
žemėlapių peržiūros dvimačiu arba trimačiu formatu, 
naujausių eismo pranešimų realiu laiku ir vietos paieškos 
internetu funkcijas. taip pat galima naudotis bluetooth® 
laisvųjų rankų įranga ir galinio vaizdo kamera, kuri 
padeda lengviau pastatyti automobilį.

Wi-Fi maršrutizatorius suteikia prieigą 
prie Toyota internetinių paslaugų. Tai 
alternatyva Bluetooth® įrangai. Šis 
maršrutizatorius leidžia prisijungti prie 
viešųjų ir privačių belaidžio interneto 
prieigos tinklų arba prie mobiliojo 
interneto per išmanųjį telefoną.

BALSO ATPAŽINIMO FUNKCIJA
Naudodamiesi šia funkcija, 
galite ieškoti paskirties vietų, 
paleisti muzikos įrašus ir 
net susirasti norimų asmenų 
kontaktus ir jiems paskambinti. 
Visos šios komandos valdomos 
tik balsu – tai neblaško 
vairuotojo, todėl užtikrinamas 
saugesnis vairavimas.

MP3
Prijunkite per Bluetooth® 
sąsają ar USB jungtį savo iPod 
ar MP3 grotuvą ir klausykitės 
mėgstamos muzikos.

GALINIO VAIZDO KAMERA
Prius montuojama galinio 
vaizdo kamera rodo 
dar platesnį vaizdą su 
orientacinėmis linijomis. 
Tai neįkainojama pagalba 
manevruojant atbuline eiga.

MULTIMEDIJOS CENTRAS 
JŪSŲ RYŠIUI SU PASAULIU 
PALAIKYTI

I ŠMANUS

VERTINGA 
INFORMACIJA
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1.

2.

4.

6.

3.

5.

ŠEŠTASIS  
JAUSMAS KELYJE

PASIRENGĘS VEIKTI

Visame Prius įrengta sudėtinga 22 
jutiklių sistema, todėl šis automobilis 
atlieka tarsi šeštojo pojūčio funkciją ir 
iš anksto įspėja apie bet kokius galimus 
pavojus.

NUSKAITYKITE ŠĮ 
KODĄ.
susipažinkite su 
toyota safety sense 
išsamiau.

prius visuomet yra vienu žingsniu priekyje: jame 
komplektuojama nauja toyota safety sense saugos įranga 

kartu su kitomis saugos sistemomis užtikrina didesnį visų 
eismo dalyvių saugumą. 

jūsų saugumu rūpinasi:
1. pažangi pagalbinė automobilio 
 statymo sistema (simple ipa)
2. pagalbinė kelio ženklų atpažinimo 
 sistema
3. automatinis lietaus jutiklis
4. pre-Collision sistema su pėsčiųjų 
 fiksavimo funkcija
5. nukrypimo iš važiuojamosios juostos 
 įspėjimo sistema su vairo koregavimo 
 funkcija
6. automatinė tolimųjų šviesų sistema

VERTINGA 
INFORMACIJA
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Saugumas

PASIRENGĘS VEIKTI
TOYOTA SAFETY SENSE
Toyota Safety Sense – tai pažangios aktyviosios 
saugos sistemos, leidžiančios mėgautis dar 
saugesniu ir ramesniu vairavimu. Toyota Safety 
Sense paketą sudaro penkios aktyviosios saugos 
technologijos: Pre-Collision sistema su pėsčiųjų 
fiksavimo funkcija, nukrypimo iš važiuojamosios 
juostos sistema su vairo koregavimo funkcija, 
automatinė tolimųjų šviesų, pagalbinė kelio 
ženklų atpažinimo ir adaptyvioji pastovaus greičio 
palaikymo sistemos.

PERSPĖJIMO APIE IŠ GALO ARTĖJANČIUS 
AUTOMOBILIUS SISTEMA (RCTA)
Fiksuodama nepastebėtas besiartinančias 
transporto priemones, RCTA sistema 
padeda saugiai išvažiuoti iš stovėjimo 
vietos. Naudodamasi kvazimilimetrinių 
bangų radaru, RCTA sistema įspėja 
vairuotoją garso signalu ir mirksinčiais 
indikatoriais durelių veidrodėliuose.

NEMATOMŲ ZONŲ MONITORIUS (BSM)
Nematomų zonų monitorius padeda vairuotojui 
saugiau manevruoti rikiuojantis į kitą eismo 
juostą. Gale montuojamo radaro jutikliams 
užfiksavus automobilį vairuotojo pusėje arba 
nematomoje galinėje zonoje, atitinkamos 
pusės durelių veidrodėlyje įsižiebia įspėjamasis 
indikatorius. Kai įjungiate posūkio signalą 
rikiuodamiesi į kitą eismo juostą ir automobilis 
yra Jūsų nematomoje zonoje, pradeda mirksėti 
įspėjamieji indikatoriai, pranešantys, jog 
nedarytumėte šio manevro.
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ATSAKYMAI Į ATEITIES 
KLAUSIMUS JAU ŠIANDIEN
dar labiau įkvepiančiomis technologijomis, pažangiu 
dizainu ir į kokybę bei aplinkosaugą sutelktais 
sprendimais išsiskiriantis naujasis prius keičia požiūrį 
į hibridinio automobilio vairavimo patirtį. toyota yra 
įsitikinusi, jog visuomet galima rasti geresnį būdą, todėl 
nuolat laužo stereotipus.

Visuomet geriau

GERESNI S
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 — usb jungtis
 — bluetooth® laisvųjų rankų įranga
 — galinio vaizdo kamera
 — toyota safety sense saugos 

įrangos paketas
 — šildomos priekinės sėdynės
 — juodos arba šaltos pilkos spalvos 

tekstiliniai apmušalai su juodais 
tekstiliniais intarpais

Papildoma įranga
 — toyota touch® 2 & go 

navigacijos sistema

PRIUS 
STANDARD

prius standard komplektacijos modeliuose gausu 
į standartinės įrangos sąrašą įtrauktų pažangių 
technologijų, pradedant nuo priekinių ir galinių led 
žibintų ir baigiant išmaniąja toyota safety sense saugos 
įranga. juodos ar šaltos pilkos spalvos tekstiliniai 
apmušalai sukuria šiuolaikišką automobilio stilių.

Pagrindinė įranga
 — 15 colių 5 dvigubų stipinų 

lengvojo lydinio ratlankiai
 — led priekiniai rūko žibintai
 — led priekiniai ir galiniai žibintai 

su šviesolaidine technologija
 — dvigubi led priekiniai žibintai
 — led galiniai kombinuotieji 

žibintai
 — prieblandos jutiklis
 — automatiškai užlenkiami 

durelių veidrodėliai
 — smart entry & start sistema  

(tik vairuotojo durelių)
 — dviejų zonų automatinis oro 

kondicionierius
 — spalvotas tFt daugiafunkcis 

ekranas
 — toyota touch® 2 multimedijos 

sistema
 — 6 garsiakalbiai
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Komplektacijos

Prius Standard modelių vidaus įranga 
išsiskiria moderniu stiliumi ir kokybe, 
pradedant nuo perlamutrinės baltos spalvos 
centrinės konsolės apdailos ir pavarų 
perjungimo svirtelės antgalio apvado ir 
baigiant TFT daugiafunkciu ekranu bei 
Toyota Touch® 2 multimedijos sistema.

VERTINGA 
INFORMACIJA
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PRIUS 
ACTIVE IR  
PREMIUM

active komplektacijos modeliai, kurių įrangos sąraše 
puikuojasi 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai ir 
smart entry & start sistema (visų durelių), siūlo 
dar didesnį komfortą. jūsų patogumui čia įrengtas 
elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis, odinis 
vairas ir naujoviškas projekcinis ekranas (hud). 

Pagrindinė įranga  
(papildanti Standard komplektaciją)

  — 17 colių 5 stipinų lengvojo lydinio  
ratlankiai

  — smart entry & start sistema
  — odinis vairas
  — švelnios tekstūros durelių apdaila
  — švelnios tekstūros priekinių durelių  

porankiai
  — elektrochromatinis galinio vaizdo  

veidrodėlis
  — triukšmą slopinanti priekinių langų danga
  — projekcinis ekranas
  — nematomų zonų monitorius (bsM)
  — perspėjimo apie iš galo artėjančius 

automobilius sistema (rCta)

Papildoma įranga 
 — toyota touch® 2 & go navigacijos  

sistema

Pagrindinė įranga  
(papildanti Active komplektaciją)

  — lietaus jutiklis
  — priekiniai ir galiniai automobilio 

statymo jutikliai
  — pažangi pagalbinė automobilio 

statymo sistema (simple ipa)
  — toyota touch® 2 & go navigacijos 

sistema
  — 10 garsiakalbių
  — jbl premium garso sistema
  — Wi-Fi ryšys
  — belaidis mobiliojo telefono kroviklis
  — juodos arba šaltos pilkos spalvos 

odinės sėdynės

Papildoma įranga 
 — stoglangis

ACTIVE PREMIUM
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Komplektacijos

Švelnios tekstūros durelių apdaila ir 
porankiai bei odinis vairas užtikrina dar 
komfortiškesnę aplinką. Projekciniame 
ekrane pateikiama svarbi informacija. 
Ji projektuojama tiesiai priešais 
vairuotojo akis, todėl jis visuomet gali 
būti susikoncentravęs į kelią.

nuotraukoje pavaizduotas prius premium  modelis.

VERTINGA 
INFORMACIJA
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PRIEDAI
JŪSŲ PRIUS  
AUTOMOBILIUI
originalūs toyota aksesuarai leidžia pritaikyti prius prie 
savo poreikių ir gyvenimo būdo.
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Aksesuarai

JUODŲ APDAILOS DETALIŲ KOMPLEKTAS
šį komplektą sudaro patrauklūs ypač 
blizgūs ryškiai juodi aksesuarai, kurie sukurs 
rafinuotą urbanistinį jūsų prius įvaizdį.

Šoninės apdailos juostelės
šios apdailos detalės pabrėžia efektingą 
žemą profilį.

Galinio aptako apdaila
tai ypač blizgi juoda detalė, išryškinanti 
galinės automobilio dalies dizainą.

Rūko žibintų apvadai
skrupulingai nugludinti apvadai nulenktais 
kraštais išryškina rūko žibintų formą.

Lengvojo lydinio ratlankių intarpai
stilingi blizgūs juodi intarpai – daili jūsų 
toyota lengvojo lydinio ratlankių detalė.

komplekto aksesuarus galima įsigyti atskirai.
daugiau informacijos teiraukitės vietinėje 
toyota atstovybėje.
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1. Nuimamas vilkimo kablys
jūsų naujasis prius – pirmasis 
hibridinis automobilis, kurio 
velkamoji galia siekia daugiau 
nei 700 kg. jis turi horizontalų 
nuimamą kablį, komplektuojamą 
su specialiu laidų rinkiniu.

2. Stogo skersiniai laikikliai
tvirtos ir lengvai fiksuojamos konstrukcijos sparno formos 
skersiniai laikikliai mažina vėjo skleidžiamą triukšmą. 
skersinių apkabas dengia stilingi aptakūs gaubtai. lengva 
montuoti ir naudoti, patogu laikyti.

3. Prie stogo tvirtinamas dviračių laikiklis
Fiksuojamas laikiklis turi tvirtus ratų fiksatorius ir rėmo 
laikiklį, kurį galima reguliuoti stogo aukštyje.

2.1.

3.
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Aksesuarai

4. Centrinės konsolės dangtis
dangtis su juoda odos imitacijos apdaila darniai įsilieja į 
stilingą automobilio salono aplinką.

5–6. Aliumininės šviečiančios durelių slenksčių plokštelės 
puiki apsauga nuo slenksčių pažeidimų ir automobilio vidaus 
puošmena. šviečianti detalė sudaro stilingo ir rafinuoto 
interjero įspūdį.

7. Reguliuojamas planšetės laikiklis
šis priedas jungiamas per įkrovos stotelę, kuri montuojama 
priekinių sėdynių galvos atlošų laikikliuose. laikiklis 
yra tinkamas bet kokiam planšetės modeliui ir gali būti 
pritaikomas įvairiam dydžiui, žiūrėjimui  tiek vertikaliai, tiek 
horizontaliai.

išsamios informacijos apie visą priedų asortimentą ieškokite 
interneto svetainėje www.toyota.lt arba teiraukitės vietinėje 
toyota atstovybėje.

NUSKaITyKITE 
 ŠĮ QR KODĄ.
suteikite savo prius 
individualumo.

4.

5.

6.

7.
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Į VAI ROVĖ
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Spalvos

* Metalo blizgesio dažai       § dažai su perlamutriniu efektu

218 Attitude Black*

070 Pearl White§040 Pure White

3T7 Emotional Red* 8W7 Cobalt Blue*

1F7 Ultra Silver*

1G3 Ash Grey*

Į VAIROVĖ
SPALVŲ EVOLIUCIJA
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IŠSKIRTINĖ VIDAUS APDAILA  
IR RATLANKIAI

IŠ R AIŠK A
15 colių 5 dvigubų stipinų  
lengvojo lydinio ratlankiai 

standartinė standard modelių įranga
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Vidaus apdaila  
ir ratlankiai

16 colių 5 stipinų sidabro spalvos 
lengvojo lydinio ratlankiai 

papildoma visų modelių įranga

papuoškite 17 colių 5 stipinų lengvojo lydinio 
ratlankius apdailos intarpais. siūlomi variantai:

1. juodi lengvojo lydinio ratlankių intarpai
2. bronziniai lengvojo lydinio ratlankių intarpai
3. Mėlyni lengvojo lydinio ratlankių intarpai

15 colių 10 dvigubų stipinų sodrios 
juodos spalvos lengvojo lydinio 

ratlankiai  
papildoma visų modelių įranga

Juodi tekstiliniai apmušalai 
standartinė standard ir active 

modelių įranga

Šaltos pilkos spalvos odos  
apmušalai su juodos odos intarpais  
standartinė premium modelių įranga

Juodos odos apmušalai 
standartinė premium modelių 

įranga

Šaltos pilkos spalvos tekstiliniai 
apmušalai su juodais tekstiliniais intarpais 

standartinė standard  
ir active modelių įranga

17 colių 5 stipinų lengvojo  
lydinio ratlankiai  

standartinė active ir premium 
modelių įranga

1. 2. 3.
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TECHNINIAI DUOMENYS
APLINKOSAUGA 1,8 l benzininis hibridinis variklis 

e-CVT

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Vidutinės (l/100 km) 3,3/3,6*

Mieste (l/100 km) 3,3/3,6*

užmiestyje (l/100 km) 3,3/3,6*

rekomenduojama degalų rūšis 95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas

degalų bako talpa (l) 43

Išskiriamo anglies dioksido (CO2) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Vidutinis (g/km) 76/84*

Mieste (g/km) 76/84*

užmiestyje (g/km) 78/85*

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007 ir pataisomis pagal EB reglamentą Nr. 2015/45W)

euro taršos klasė euro 6

anglies monoksidas, Co (mg/km) 131,1

angliavandeniliai, thC (mg/km) 33,7

angliavandeniliai, nMhC (mg/km) 30,1

azoto oksidai, nox (mg/km) 16,2

triukšmas pravažiuojant (db(a)) 67

VARIKLIS 1,8 l benzininis hibridinis variklis 
e-CVT

Variklio kodas 2zr-FXe

Cilindrų skaičius 4 vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų, dohC su VVt-i

degalų sąnaudos, anglies dvideginio kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį laikantis europos komisijos priimtų įstatymų reikalavimų. norėdami 
gauti daugiau informacijos arba įsigyti bazinį serijinį automobilį, kreipkitės į toyota Motor europe nV/sa. jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo Co2 kiekis gali skirtis nuo išmatuotų reikšmių. 
automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir 
pan.).

e-CVt = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija                   * su 17 colių lengvojo lydinio ratlankiais 
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Techniniai duomenys

VARIKLIS 1,8 l benzininis hibridinis variklis 
e-CVT

degalų sistema degalų įpurškimas

darbinis tūris (cm3) 1798

skersmuo x eiga (mm x mm) 80,5 x 88,3

suspaudimo laipsnis 13,04:1

Maksimali galia (din ag) 122

Maksimali galia (kW/aps./min.) 72/5200

Maksimalus sukimo momentas (nm/aps./min.) 142/3600

priekyje montuojamo elektrinio variklio tipas sinchroninis su nuolatiniu magnetu

priekyje montuojamo elektrinio variklio maksimali galia (kW) 53

priekyje montuojamo elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (nm) 163

hibridinio automobilio akumuliatoriaus tipas nikelio metalo hidridas

hibridinio automobilio akumuliatoriaus modulių skaičius 28

hibridinio automobilio akumuliatoriaus talpa (3 h), ah 6,5

DINAMINĖS SAVYBĖS 1,8 l benzininis hibridinis variklis 
e-CVT

Maksimalus greitis (km/h) 180

pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 10,6

pasipriešinimo koeficientas 0,24

PAKABA 1,8 l benzininis hibridinis variklis 
e-CVT

priekyje Macpherson statramstis

gale dvigubas trikampis balansyras

STABDŽIAI 1,8 l benzininis hibridinis variklis 
e-CVT

priekyje aušinamieji diskai

gale diskai
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TECHNINIAI DUOMENYS
BAGAŽINĖS TALPA 1,8 l benzininis hibridinis variklis 

e-CVT

bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l) 343

bagažinės talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l) 502

bagažinės talpa iki stogo nulenkus galines sėdynes (l) 1557

MATMENYS IR SVORIS 1,8 l benzininis hibridinis variklis 
e-CVT

kėbulo ilgis (mm) 4540

kėbulo plotis (mm) 1760

kėbulo aukštis (mm) 1490

provėža priekyje (mm) 1510*/1530

provėža gale (mm) 1525*/1545

užlaida priekyje (mm) 950

užlaida gale (mm) 890

atstumas tarp ašių (mm) 2700

apsisukimo spindulys (padangų) (m) 5,1/5,4*

prošvaisa (mm) 136

Vidaus ilgis (mm) 2110

Vidaus plotis (mm) 1490

Vidaus aukštis (mm) 1195

bendras bagažinės ilgis su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (mm) 890

bendras bagažinės plotis (mm) 936

bendras bagažinės aukštis (mm) 715

bendroji automobilio masė (kg) 1790

parengto automobilio masė (kg) 1375–1400

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 725

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 725
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2700 mm890 mm

14
70

 m
m

1510* mm 1525* mm

1760 mm 1760 mm4540 mm

e-CVt = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija                   * su 17 colių lengvojo lydinio ratlankiais

Techniniai duomenys

IŠORĖ Standard Active Premium

15 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/65 r15 padangomis  – –

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/45 r17 padangomis –  

padangos remonto komplektas   

padangų slėgio kontrolės sistema (tpWs)   

950 mm
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ĮRANGA
IŠORĖ Standard Active Premium

elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai   

elektra užlenkiami durelių veidrodėliai   

dvigubi 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   

hidrofobiniai priekiniai šoniniai langai –  

stoglangis – – *

VIDUS Standard Active Premium

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  – –

tekstiliniai grindų kilimėliai –  

Minkšta viršutinė durelių apdaila –  

SĖDYNĖS Standard Active Premium

šviesiai pilki arba juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai   –

šviesiai pilki arba juodi odiniai sėdynių apmušalai – – 
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Įranga

SĖDYNĖS Standard Active Premium

šildomos priekinės sėdynės   

reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė   

Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama   

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės   

KOMFORTO ĮRANGA Standard Active Premium

dviejų zonų automatinis oro kondicionierius   

adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (aCC)   

reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas   

jungikliai ant vairo   

odinis vairas –  

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)  – –

smart entry & start sistema (vairuotojo, priekinio keleivio durelių ir bagažinės) –  

elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis –  

lietaus jutiklis – – 

priekiniai automobilio statymo jutikliai – – 

galiniai automobilio statymo jutikliai – – 

pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (simple ipa) – – 

belaidis mobiliojo telefono kroviklis – – 

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama

* papildomai pasirinkus gamyklinį stoglangį, 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai bus pakeisti 15 colių lengvojo lydinio ratlankiais.
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ĮRANGA
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Standard Active Premium

toyota touch® 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu   

toyota touch® 2 & go navigacijos sistema   

radijas / Cd grotuvas, suderinamas su Mp3 ir WMa formato laikmenomis   

aux-in lizdas ir usb jungtis   

bluetooth® laisvųjų rankų įranga   

skaitmeninės garso transliacijos technologija (dab)   

6 garsiakalbiai   –

10 garsiakalbių – – 

galinio vaizdo kamera su nuorodomis   

dvigubas 4,2 colio spalvotas tFt daugiafunkcis ekranas   

spalvotas projekcinis ekranas –  

jbl premium garso sistema – – 

DĖTUVĖS Standard Active Premium

priekinė daiktadėžė   

Viršutinė konsolė   

puodelių laikikliai priekyje ir gale   

konsolės dėtuvė   

dėtuvės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose   

bagažo skyriaus uždangalas   
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Įranga

SAUGOS ĮRANGA Standard Active Premium

Aktyviosios saugos įranga

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 koregavimo funkcija 
       automatinė tolimųjų šviesų sistema (ahb)
       pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (rsa)

  

nematomų zonų monitorius (bsM) –  

perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (rCta) –  

pažangi apsaugos nuo atsitiktinio pagreitėjimo sistema (iCs) – – 

Pasyviosios saugos įranga

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   

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama
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naudodamasi kamera, ši toyota safety sense pakete esanti 
sistema fiksuoja kelio juostų žymas ir įspėja vairuotoją garso 
bei vaizdo signalais, kai automobilis pradeda keisti judėjimo 
trajektoriją važiuojamojoje juostoje nerodydamas posūkio 
signalo. Vairo koregavimo funkcija padeda pakoreguoti jo pa-
sukimo kampą automobiliui netyčia nukrypus iš kelio juostos.

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema 
su vairo koregavimo funkcija

Sužinokite daugiau apie Prius technologijas.

ŽODYNĖLIS

prieblandos jutiklis kontroliuoja apšvietimo lygį ir 
automatiškai įjungia priekinius žibintus esant prietemai.

Prieblandos jutiklis

automatinis lietaus jutiklis akimirksniu nustato tinkamą 
valytuvų veikimo greitį ir intervalą.

Lietaus jutiklis

įprastą raktą pakeičianti smart entry & start sistema 
turi siųstuvą, kuris leidžia atrakinti dureles truktelėjus 
rankenėlę ir vėl jas užrakinti spustelėjus mygtuką. 
Variklis užvedamas ir išjungiamas tiesiog paspaudus 
start/stop mygtuką. tereikia savo kišenėje arba 
rankinėje nešiotis išmanųjį raktą.

Smart Entry & Start sistema
į toyota safety sense paketą įtraukta automatinė 
tolimųjų šviesų sistema užtikrina optimalų visų eismo 
dalyvių matomumą tamsiu paros metu. kamera fiksuoja 
priešpriešiais ir priekyje važiuojančių transporto 
priemonių šviesas, taip pat stebi gatvės apšvietimo 
ryškumą. sistema automatiškai įjungia tolimąsias arba 
artimąsias šviesas, užtikrindama saugesnį vairavimą 
tamsiu paros metu.

Automatinė tolimųjų šviesų sistema

į toyota safety sense įrangos komplektą įtraukta pre-Collision 
sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, naudodamasi milimetrinių 
bangų radaru ir kamera, fiksuoja priekyje važiuojančias kitas 
transporto priemones. nustačiusi susidūrimo riziką, ji įspėja 
vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę 
stabdymo sistemą. jei vairuotojas laiku nenuspaudžia stabdžio 
pedalo, automatiškai įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta 
galimo susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu. 
sistema ne tik fiksuoja transporto priemones – ji gali anksti 
aptikti ir pėsčiuosius.

Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
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Žodynėlis

į toyota safety sense komplektą įtraukta adaptyvioji 
pastovaus greičio palaikymo sistema palaiko nustatytą 
minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto 
priemonės. sumažėjus šiam atstumui, ši sistema sumažina 
automobilio greitį. galiausiai įjungiami stabdžiai ir stabdymo 
žibintai. šiam atstumui vėl padidėjus, sistema tolygiai 
padidina automobilio greitį, kol pasiekiamas pasirinktas 
važiavimo greitis.

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
šiame modelyje komplektuojamos septynios oro saugos 
pagalvės. tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, 
vairuotojo ir priekinio keleivio srs oro saugos pagalvės, 
priekinių sėdynių šoninės oro saugos pagalvės bei srs 
užuolaidinės oro saugos pagalvės, skirtos priekyje ir gale 
sėdintiems keleiviams apsaugoti.

SRS oro saugos pagalvės (7)

toyota safety sense komplektui priklausanti pagalbinė 
kelio ženklų atpažinimo sistema stebi eismo ženklus 
kelio priekyje ir naujame spalvotame tFt ekrane pateikia 
lengvai suprantamą naudingą informaciją, pavyzdžiui, 
apie nurodytą greičio apribojimą ar lenkimo draudimą. 
jei nesilaikote kelio ženklų nurodymų, sistema taip pat 
įjungia vaizdo ir garso signalus.

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema

su simple ipa sistema automobilis automatiškai įvažiuoja 
į pasirinktą stovėjimo vietą, nesvarbu, ar jis statomas 
tarp dviejų automobilių ar šalia vieno. naudodamasi 
priekinio buferio šone esančių ultragarso jutiklių 
perduota informacija apie stovėjimo vietos dydį, sistema 
automatiškai atlieka valdymo operacijas. jums tereikia 
kontroliuoti važiavimo atbuline eiga greitį, o simple 
ipa sistema pasirūpins, kad automobilis būtų tinkamai 
pastatytas.

Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema 
(Simple IPA)

tai pažangiausia pasaulyje visiškai hibridinė sistema. ją 
sudaro 1,8 l VVt-i benzininis ir du elektriniai varikliai. 
ši sistema lemia mažas degalų sąnaudas, nedidelį 
išskiriamo anglies dvideginio kiekį ir efektingą bei 
malonią vairavimo patirtį.

1,8 l benzininis hibridinis variklis

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

e-CVT
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MANO
TOYOTA

mano.toyota.lt

Viskas apie Jūsų
automobilį vienoje 

vietoje.
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MANO
TOYOTA

mano.toyota.lt

Viskas apie Jūsų
automobilį vienoje 

vietoje.
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Prius sėkmės istorija prasidėjo nuo 1997 m., kai 
dienos šviesą išvydo pirmasis pasaulyje hibridinis 

automobilis. Prius greitai tapo paklausiausiu 
hibridiniu automobiliu pasaulyje ir įgijo 

legendinio automobilio statusą. Kiekviena nauja 
šio automobilio karta kuriama pasitelkiant visą 

patirtį ypač efektyvios ir novatoriškos hibridinės 
technologijos taikymo srityje. Naujasis Prius žengia 
dar vieną svarbų žingsnį į priekį, pateikdamas naują 

požiūrį į hibridinio automobilio vairavimo patirtį.
Legendinio hibrido atgimimas

LEGENDA
LYDERIS 

NUO 1997 M.
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NaUJaSIS prIUS: LeGeNDINIO hIbrIDO atGIMIMaS
www.toyota.lt

Norėdami susipažinti 
su automobiliu 
interaktyviuoju būdu, 
nuskaitykite šį QR kodą.

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. brošiūroje nurodytos specifikacijos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl jūsų 
regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis. daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietinėje toyota atstovybėje. • automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo 
šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • šioje brošiūroje esančių kodų (Qr Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. toyota neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors 
kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą jūsų naudojamu prietaisu. • toyota Motor europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie specifikacijas ir įrangą. •  
© 2016, toyota Motor europe nV/sa (tMe). • jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško toyota Motor europe sutikimo.
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