
Модел Prius Liftback 5 doors 1.8L (HEV
special) 18PH (98 HP) Безстепенна
автоматична трансмисия (CVT)
Fancy

57 250,00 лв.

Екстериорен цвят Flame Red (3U5) 1 490,00 лв.

Тапицерия Grey fabric (FB10)

Крайна цена 58 740,00 лв.

Технически характеристики
Околна среда ** Комбинирани емисии на СО2 (г/км) 75

Разход на гориво, градски цикъл (л/100 км) 3.1

Разход на гориво извънградски цикъл (литра /100 км) 3.4

Toyota код
JVg0BIh5Q

Prius Liftback 5 doors 1.8L (HEV special) 18PH (98 HP)
Безстепенна автоматична трансмисия (CVT) Fancy

Цена след отстъпка 48 535,00 лв.



Комбиниран разход на гориво (л/100км) 3.3

Въглероден двуокис, CO2 (г/км) 75

Комбинирани емисии CO2 (г/км) 75

**

Двигател Макс. мощност (к.с. по DIN) 122

Динамични
характеристики

Максимална скорост (км/ч) 180

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 10.8

Коефициент на въздушно съпротивление 0.012

Тегло и капацитет за
теглене

Максимално допустимо тегло (кг) 2515

Собствено тегло (кг) 1375-1460

Капацитет на теглене ремарке със спирачки (кг) 725

Капацитет на теглене ремарке без спирачки (кг) 725

Спирачки Предни спирачки Ventilated Disc

Задни спирачки Disc

Външни размери и
тегла

Обща дължина (мм) 4575

Обща ширина (мм) 1760

Обща височина (мм) 1490

Интериорни
размери

Места 5

Места 5

Обем на багажника Товарен обем (m³) 0.502

Безопасност Euro NCAP 5 звезди



Вашите спецификации

Екстериор
Колела 15" алуминиеви колела (5 двойни спици)

Екст.стайлинг Задна броня в цвета на автомобила

Черен дифузьор

Странични огледала в цвета на автомобила

Дръжки на вратите в цвета на автомобила

Черна рамка на прозореца

Черна колона между страничните прозорци.

Радио антена тип "перка на акула"

Екстериор - удобство Безконтактно отключване и стартиране на двигателя

Система на фаровете тип "Follow me home"

Сензор за осветеност (автоматични фарове)

Автоматично изключване на фаровете

Напомняне за включени фарове

Ел. регулируеми странични огледала

Странични огледала с нагряване

Автоматично прибиране на ел. странични огледала

мм

1760 мм

мм

4575 мм

мм

1760 мм

1490 мм



Екстериор -
представяне

Бутон за избор на режим на шофиране

Екстериорна
безопасност

Камера за задно виждане

Система за предупреждение на напускане на пътната лента с корекция на
волана

Система за разпознаване на пътните знаци

Автоматични превключване на къси/дълги светлини

Адаптивен Cruise control за всички скорости

Регулируем ограничител на скоростта (ASL)

Сигнал при спешно спиране (EBS)

ABS с Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD)

Трета STOP светлина

Задни светлини тип LED

Система за управление на динамичната устойчивост (VSC)

Комбинирани задни светлини тип LED

Фарове тип LED

Автоматично изравняване на фаровете.

Дневни светлини тип (LED)

Предни фарове за мъгла (LED)

Мигач тип LED

Система за следене на мъртва точка

Мигач интегриран в страничното огледало

Памет на ограничителя на скоростта

Имобилайзер

Система за предупреждение на заден напречен трафик (RCTA)

Система за следене на налягането в гумите (TPWS)



Интериор
Интериор /
Мултимедия

Toyota Touch 2 мултимедийна система

AUX-in вход

Blutooth свързаност с телефон

Цифрово радио (DAB)

6 тонколони

Мултимедиен дисплей 7"

USB вход

Инт. стайлинг Кожен волан с три спици

Черни шефове на волана.

Черна централна конзола с лаково покритие

Черни вложки на централните въздуховоди

Хромирани вложки на централните въздуховоди

Матови хромирани вложки на страничните въздуховоди

Хромирани вложки на страничните въздуховоди

Черен пръстен на скоростния лост

Крачна "ръчна спирачка"

Мека тапицерия на предната врата

Хромирани вътрешни дръжки на вратите

Интериорно
удобство

Двузонов автоматичен климатик

Бутон за запалване

Ръчно регулиране на волана на височина

Ръчно регулиране на волана в дълбочина

Цифров скоростомер



Допълнителен цифров скоростометър на инфо дисплея

Ел. управление на волана

Електрохроматично огледало за обратно виждане

Дисплей за камерата за обратно виждане

Поленов въздушен филтър

Отваряем подлакътник в централната конзола

Ръчно регулиране на шофьорската седалка на височина

Ел. лумбална опора за водача

Предни седалки с нагряване

Делима задна седалка 60:40

Въздуховоди за краката на пътниците от 2-ри ред седалки

Предни ел. прозорци

Задни ел. стъкла

Автоматични ел. прозорци

UV филтър на прозорците на 1-ви ред седалки

Отблъскващи водата прозорци на водача и пътника на предната седалка.

Обезшумени предни прозорци

UV филтър на задните прозорци

Персонално светление на водача и пътника отпред (тип крушка)

Централно осветление на купето (ел. крушка)

Осветление на багажника

Система за осветление при влизане и на краката

Осветление на краката

Осветление на вратата

Ел. вход за 12 V



Ел. изход за 12 V за задните пътници

Цветен TFT монитор

Индикатор за ECO шофиране

Индикатор на хибридната система

Head Up Display

Аудио контрол на волана

Управление на инфо дисплея от волана

Управление на телефона от волана

Бутон за гласово разпознаване на волана

Управление на Adaptive Cruise Control от волана

Управление на системата за напускане на пътна лента от волана

Управление на ограничителя на скоростта (ASL) от волана

Превключвател за автоматични къси/дълги светлини (AWB)

Предни дръжки над главите на предните седалки

Дръжки над главите за задните пътници

Микрофон на предното персонално осветление

Интериор -
транспорт

Кутия в централната конзола

Капак на централната средна конзола

Единична жабка

Джобове на предните врати

Джобове в задните врати

Предни места за съхранение на бутилки

Места за бутилки на задните места

Място за бутилка от 0.5 л

Предни чашкодържачи



Задни чашкодържачи

Закачалки на задните места за връхна дреха (2)

Държач за слънчеви очила

Джобове на гърба на шофьорската и предната пътническа седалка

Кутия в задната конзола

Прибираща се щора за багажника

Интериорна -
защита

Стелки

Интериор
представяне

Система Stop & Start

Интериорна
безопасност

Въздушни възглавници с допълнителна ограничаваща система (SRS) 7 броя

Предпазни колани с допълнително притягане

Седалки за водача и предния пътник със система против камшичен удар
(WIL)

Система за поставяне на детски столчета ISOFIX

Регулируеми задни подглавници

Конфигураторът на Тойота е приложение, предназначено да Ви предостави
индикативни данни и информация за спецификациите и цените на автомобилите на
Toyota. Посочените цени не включват такси по регистрация, продуктови такси и други
допълнителни плащания. Ние сме положили всички усилия, за да се гарантира, че
публикуваната информация е в съответствие с продуктите, които в момента предлагаме
на всички наши клиенти чрез дилърската ни мрежа. Спецификациите и ценообразуване
все пак може да бъдат обект на промяна без предизвестие и нарочни изявления и не
предоставяме никакви гаранции по отношение на валутата, наличието на заявени
спецификация на продукта, или точността на цените, предоставени чрез настоящия
конфигуратор. Както и не гарантираме наличието на даден автомобил, в която и да е
конкретна държава, в която се предоставя настоящия Конфигуратор. В допълнение,



илюстрациите на даден автомобил в Конфигуратора могат да включват допълнително
оборудване, което не се предлага като стандарт. За да получите актуална и окончателна
информация за ценообразуването и спецификация за вашия район, моля посетете
Упълномощен търговец на Toyota. Поръчките на Всички превозни средства са обект на
стандартни условия за търговия на дребно и условията за продажба.
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