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Bevezetés

INSPIRÁLÓ
AZ ÖN ÉLETSTÍLUSÁHOZ

Az új Prius vezetésével a hybrid formatervezés, technológia,
hatékonyság és innováció vívmányait élvezheti. Az eredeti
Toyota tartozékok még tovább fokozzák ezt a felemelő
érzést, hiszen a multimédiát, stílust és praktikumot
középpontba helyező kiegészítők segítségével kívül-belül
a személyiségéhez formálhatja a Priusát. Valamennyi
tartozék az egyediség jegyében született, és segítségükkel
magabiztosan vallhat a saját ízléséről is.

A Prius keltette kalandvágy egészen új értelmezést kap a Toyota tartozékai
segítéségével: a 16 colos, 5 küllős, ezüst színű könnyűfém keréktárcsa a stílusra
helyezi a hangsúlyt, míg a tetőcsomagtartó és a rá erősíthető kerékpártartó* az
elvárásoknak megfelelő rugalmasságra. Váltsa valóra a vágyait a Toyota
tartozékaival!
* A kerékpár nem képezi a részét.
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1. Krómozott oldaldíszléc
Vonalvezetése erőteljes,
alacsony építésű megjelenést teremt.
2. Ködfényszórókeret
A gondosan megformált
keret a ködlámpa fontos
dizájneleme.
3. Hátsó diffúzor
díszítőeleme
További krómozott
hangsúly autója hátsó
formatervében.
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Króm csomag

A karcsú, ugyanakkor rendkívül szépen formázott új Priust
elismerő tekintetek övezik, bárhol jelenik is meg. Egészítse ki
autója megjelenését a látványos Króm csomaggal, amivel tovább
fokozhatja ezt a hatást.
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Ködfényszórókeret
A gondosan megformált keret a ködlámpa fontos dizájneleme.
Krómozott vagy fényes lakkfekete színben választható.
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Hátsó diffúzor díszítőeleme
További krómozott hangsúly új Priusa hátsó formatervében.
Krómozott vagy fényes lakkfekete színben választható.

Oldaldíszléc
Vonalvezetése követi autója oldalívét, és erőteljes, alacsony
építésű megjelenést teremt. Krómozott vagy fényes lakkfekete
színben választható.

Külső stílus

15” könnyűfém keréktárcsa
10 ikerküllős, fekete.

16” acél keréktárcsa, 		
ezüst színű
A robusztus gumiabroncsokhoz terveztük. Amikor
az idő rosszabbra fordul, a
könnyűfém keréktárcsákat
egyszerűen átcserélheti a
téli tárcsákra, így elkerülheti a gumik cseréjével járó
többletköltségeket.
Gumiabroncs-tároló táska
Óvja ezzel a tartozékkal a
keréktárcsáit és/vagy gumiabroncsait a sérüléstől a téli,
illetve nyári tárolás során.

Kerékőr
A megerősített acélból
készülő kerékőr lekerekített
profilja és kódolt kulcsa
segítenek megvédeni
könnyűfém keréktárcsáit.
Stílusában illeszkedik a
meglévő kerékanyákhoz.

16” könnyűfém keréktárcsa			
5 küllős, ezüst színű.
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Tárolótáska tetőcsomagtartóhoz
Védi a Toyota tetőcsomagtartót a
portól és karcolódásoktól, amikor
tárolnia kell a következő
használatig.

Tetőcsomagtartó
Az erős, ugyanakkor könnyű, zárható tartórudak csökkentik
a szélzajt. Felszerelése, használata és tárolása is könnyű.
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Szállítás kívül

Sídobozok

Síléc- és hódeszkatartók

Tetődoboz

Thule Pacific 700 – ezüstszürke

Nagy síléc- és hódeszkatartó

Thule Pacific 200 – ezüstszürke

A nagy sítúrákra
A Thule sídobozok kifejezetten úgy készülnek, pontosan olyan
hosszban, formával és kapacitással, hogy biztonságosan szállíthassa velük a téli sportok valamennyi kellékét.

Csak rakodjon fel, és már indulhat is!
A tartókat könnyű felhelyezni és a keresztrudakra biztonságosan
rögzíteni. Ha esetleg váratlanul kell indulnia, akkor is gyorsan fel
tudja rakodni a síléceket vagy hódeszkákat.

Thule Motion 800
Méretek: 205 cm (H) x 84 cm (Sz) x 45 cm (M)			
Belső térfogat: 460 liter				
5-7 pár síléchez, 4-5 hódeszkához			
Tömeg: 21 kg

Közepes méretű tartó

Tökéletes a nyaralásokhoz
Kabátok, ruhák, rövidnadrágok, cipők, játékok… a Thule
tetődoboz ideális választás, hogy a nagy családi nyaralásokra
vagy hétvégi kiruccanásokra minden szükségeset magával
vihessen.

Thule Motion 800 – fényes fekete (fényes ezüst színben is)

Thule Pacific 700
Méretek: 232 cm (H) x 70 cm (Sz) x 40 cm (M)			
Belső térfogat: 420 liter				
6 pár síléchez, 4 hódeszkához			
Tömeg: 15 kg
Főbb jellemzők
- A könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyitható
- Több ponton záródó központi zárrendszer			
- A jó fogású kulcsot nem lehet kivenni, amíg a zár nem záródott
be minden ponton 					
- A Toyota keresztrudakra illeszthető			
- Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez		
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül

18,2 cm
60,8 cm

12,5 cm

4 pár síléchez vagy 2 hódeszkához

Nagyméretű tartó
18,2 cm
80,8 cm

12,5 cm

6 pár síléchez vagy 4 hódeszkához

Főbb jellemzők
- Tömeg: 3,20 kg a közepes, 4,20 kg a nagy			
- A sílécek lágy gumibetétek közé, stabilan rögzíthetőek, elejét
véve így az esetleges sérüléseknek		
- Központi zárrendszer a maximális védelem érdekében
- Kesztyűben is könnyen nyitható				
- A nagyméretű változat az autó oldalára csúsztatható, hogy
még könnyebb legyen a be- és kipakolás

Thule Pacific 200
Méretek: 175 cm (H) x 82 cm (Sz) x 45 cm (M)
Belső térfogat: 410 liter
Tömeg: 14 kg
Főbb jellemzők
- A könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyitható
- Több ponton záródó központi zárrendszer			
- A jó fogású kulcsot nem lehet kivenni, amíg a zár nem záródott
be minden ponton 					
- A Toyota keresztrudakra illeszthető			
- Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez			
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül
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Kerékpártartók

Hordtáska az összecsukható kerékpártartóhoz
Kifejezetten arra a célra
tervezett, erős hordtáska,
hogy a hátsó összecsukható
kerékpártartót tárolja benne,
miután leszerelte autójáról.

Összecsukható kerékpártartó
Egy vagy két kerékpárt lehet
vele szállítani. A könnyű összeszerelés, kezelés és tárolás érdekében összecsukható. A biztonsági zár mellett része a lámpaszett
és a rendszámtáblatartó is 13
pólusú csatlakozóval.

Hátsó kerékpártartók
A Toyota 1 vagy 2 bicikli biztonságos szállításához többféle hátsó kerékpártartót kínál. Mindegyik
változat bármelyik Toyota vonóhorogra ráilleszthető, a kerékpárok fel- és leszerelése pedig egyszerű.
Főbb termékjellemzők:		

Szorítókapcsos

Tetőre szerelhető kerékpártartó
A zárható, könnyű kerékpártartó a Toyota keresztrudaira
erősíthető. A kerekeket masszív tartó rögzíti, a váztartó részt a
tető magasságában lehet állítani. Az autó jobb és bal oldalára
rögzíthető változatban is kapható.
Összehajtható			

2
Kapacitás (kerékpár)						
2

1

60
Teljes kapacitás (kg)						
36

15

123 x 61
Méretek H x Sz (cm)						
105 x 58

159 x 29

16,9
Terméktömeg (kg)						
14

4,4

22 - 80
Vázméret (mm)						
22 - 70

20 - 80

Bármelyik eredeti Toyota
Tartórendszer						
Hagyományos kockaprofilú, alumínium tetőcsomagtartóra/
Bármelyik eredeti Toyota
vonóhorog
						
keresztrudakra illeszthető
vonóhorog
Csatlakozóaljzat /Hátsó világítás		

13 pólusú			

Biztonság		
		
		

Kerékpárt a tartóhoz rögzíti			
Tartót az autóhoz rögzíti			
Egykulcsos zárrendszer (kerethez és autóhoz)		

Városi ütközési norma		

Teljesíti			

–
Kerékpárt a tartóhoz rögzíti
Tartót az autóhoz rögzíti
–
Teljesíti

Egyéb
Kerékpáronkénti max. tömeg: 20 kg; tárcsafékes kerékpárokhoz is. 		 UV fénynek ellenálló műanyag. Kerék szélessége max. 5,6 cm
		
Dönthető, hogy könnyen hozzáférjen a csomagtartóhoz.
9

Szállítás kívül
Rear
bike holders
Levehető
és fix vonóhorgok

Kábelköteg vonóhoroghoz

Adapterek

A Toyota vonóhorgok kábelkötegének tervezésénél az Ön és
autója biztonságát tartottuk szem előtt. A kifejezetten a
Prius-hoz készülő kábelköteg autója hátsó lámpáinak jelzéseit
továbbítja a csatlakoztatott utánfutó vagy hátsó kerékpártartó
lámpáihoz.
Főbb jellemzők
- A kábelköteg áramköre független, hogy autója kábelei ne 		
terhelődhessenek túl.				
- Biztosítékkal védett, ezáltal óvja autója kábelezését az utánfutó kábelezésében bekövetkező meghibásodásoktól, például
A Toyota vonóhorgok többféle: fix, vízszintes és függőleges
autójának irányjelzői még akkor is működni fognak, ha az 		
levehető változatban választhatóak. Valamennyit a megbízható
utánfutóéi elromlottak.				Ha meglévő utánfutóját vagy hátsó kerékpártartóját szeretné a
vontatásra terveztük. A hátsó kerékpártartó az összes kivitelhez
- A Toyota szakemberei úgy tervezték meg a kábelek elhelyezvonóhoroghoz csatlakoztatni, vagy esetleg külföldön szeretne
csatlakoztatható.
kedését az autóban, hogy ne érintkezhessenek mozgó alkatutánfutót kölcsönözni, előfordulhat, hogy a dugók nem illenek
részekkel, hővel, egyenetlen felületekkel vagy éles fémfelüleegymáshoz.
Főbb jellemzők
tekkel.					
- A vontatási kapacitás 800-2000 kg közötti a motortípustól
Ez a probléma könnyen orvosolható, ugyanis a Toyota adapte- Nincsenek laza vagy lógó kábelek, amelyek beleakadhatnának
függően. A vonóhorgot autója maximális vontatható 		
rével könnyen és biztonságosan csatlakoztathatja autója vonóaz úttesten lévő esetleges akadályokba, vagy útban lennének
tömegéhez terveztük.				
horgának kábeleit egy utánfutóhoz vagy kerékpártartóhoz, ha a
a csomagtér rakodása közben.			
- A Toyota logóval ellátott fekete „vonógömbsapka” is része a
dugók önmagukban nem illenek egymáshoz. Három változatuk
- Stratégiai megerősítés védi a kábeleket a lehetséges sérülészettnek.					
kapható:
sektől, a lámpák meghibásodásának következményeitől és a
- Mindegyik vonóhorog kompatibilis a Toyota hátsó kerékpár- 7 pólusú (autó) 13 pólusúhoz (utánfutó) csatlakoztatása		
tartókkal.						 rövidzárlat okozta tűztől.				
- 13 pólusú (autó) 7 pólusúhoz (utánfutó) csatlakoztatása		
7
vagy
13
pólusú
változatokban
kapható.
- A levehető vonóhorog esetén praktikus műanyag fedél 		
- 13 pólusú (autó) 12N-12S dupla dugaljzathoz (utánfutó) 		
takarja a levett vonóhorogkampó helyét.			
csatlakoztatása
- A levehető vonóhorog praktikusabb használatának érdekében a
vonóhorogkampó egy elfordítható kapcsológomb segítségével
helyezhető fel vagy vehető le, és biztonsági zárral is rendelkezik.
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Képzelje el, hogy új Priusát minden kedvére való tartozékkal
felszerelte, például a kisebb horzsolások ellen lökhárítósarokvédőkkel és oldaldíszcsíkkal, a stílus és egyediség kedvéért
pedig 16 colos, ezüst színű könnyűfém keréktárcsákkal.
11

Külső védelem

Hátsó lökhárító védőlemez (acél)
A hátsó lökhárító széleihez illeszkedő elem átfogóan óvja a hátsó lökhárító fényezését, amikor a csomagokat becsúsztatja a csomagtartóba, vagy kiveszi őket onnan.

Hátsó lökhárító védőlemez (műanyag)
A masszív fekete műanyagból készülő elem a hátsó lökhárító széleihez illeszkedik, hogy védje 		
a fényezést a csomagok be- és kirakodása során keletkező karcok ellen.

Hátsó lökhárítóvédő fólia
A rendkívül tartós, öntapadós fóliát kifejezetten autója hátsó lökhárítójának formájához terveztük.
Védi a lökhárítót, amikor csomagokat emel ki vagy be a csomagtartóba.
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Sárfogó gumi
Kifejezetten úgy terveztük, hogy a víz, sár vagy az apró kövek ne
verődjenek fel autója karosszériájára. Kapható az első és hátsó
kerékjárati ívekhez.

Oldaldíszcsík
Megbízható védelem az ajtópaneleken keletkező kisebb karcok és
horpadások ellen. Feketében vagy a karosszéria színére fújt
változatban kapható.

Lökhárítósarok-védő
Ideális elhelyezésének köszönhetően védi a karosszéria sarkait a
karcolódástól. Fekete vagy a karosszéria színére fújt változatban
kapható.

Kőfelverődés-védő a motorháztetőre
A motorháztető elülső vonalvezetését követő elem megóvja a
szélvédőt a felverődő víztől, sártól és kavicsoktól. Stílusos fekete
árnyalatban kapható.

Ablaklégterelő
Aerodinamikus formájának köszönhetően csökkenti az
utaskabinban keletkező zajt és légáramlatokat, ha lehúzott
ablakokkal autózik. Az első és hátsó oldalablakokhoz kapható.

Kilincsvédő fólia
A gyakorlatilag láthatatlan fólia megbízható védelmet jelent a
kesztyűk, gyűrűk és kulcsok okozta, kilincsek körüli sérülések
ellen.
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Külső védelem

1

2

1. Toyota ProTect* – Könnyűfém keréktárcsa védelem
A ProTect szilíciumalapú bevonattal óvja a keréktárcsa
felületét a fékpor, az útviszonyok és az időjárás okozta
szennyeződések ellen.
2. Javítófesték, spray kivitel
A Toyota fő karosszériaszíneinek teljes skálája spray
kivitelben, hogy a fényezésen esett apróbb csorbákat
gyorsan és könnyen kijavíthassa.
3. Toyota ProTect* – Karosszéria védelem
A külső fényezés és az oldalablakok eredeti megjelenésének
fenntartásában segít azáltal, hogy láthatatlan, kerámiával
erősített tömítést alakít ki a felületeken.
4. Javítófesték, ecsetes kivitel
A karcok és horzsolások könnyen kezelhetők a javítóecsettel,
ráadásul a használata nem jár semmi kosszal. Valamennyi
Toyota karosszériaszínben kapható.

3

4

* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota technikusra van
szükség. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota
márkaszervizével.
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Parkolássegítő rendszer
Habár az új Priusszal rendkívül könnyű a parkolás, mégis praktikusnak fogja találni a Toyota parkolássegítő rendszerét, ha szűk helyeken
kell manővereznie.
Autója felszereltségétől függően szereltethet szenzorokat az első, a
hátsó, vagy az első és a hátsó lökhárítókba. Ezek az utaskabinban
elhelyezett rendszerhez kapcsolódnak, amely annál sűrűbben ad
figyelmeztető hangjelzést, minél közelebb kerül egy akadályhoz.
Az első és hátsó csipogó hangja eltér, hogy könnyen meg tudja
különböztetni őket. A műszerfalon elhelyezett kapcsolóval a csipogókat ráadásul ki is kapcsolhatja, ha éppen nincs rájuk szükség.

Kikapcsológombok
A műszerfalra szerelt gombokkal kikapcsolhatja az első
és/vagy hátsó szenzorokat,
amikor nincs szükség a
működésükre.
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Parkolószenzorok
A parkolószenzorok autója
színére fényezhetők, hogy
észrevétlenül simuljanak bele
a lökhárítóba.

Külső biztonság

Guminyomást ellenőrző rendszer
Még a legóvatosabb vezető is ki van téve annak, hogy a nem
megfelelő levegőnyomású gumiabroncs defektet kap. A Toyota
guminyomást ellenőrző rendszere csökkenti ennek kockázatát,
ezáltal hozzájárul a biztonságos és hatékony vezetéshez,
valamint a gumik kopásának csökkenéséhez is.
A rendszer működésének alapját a kerekekbe szerelt szenzorok
képezik, amelyek folyamatosan ellenőrzik a kerekekben a levegőnyomást. A szenzorokból érkező jel alapján a műszerfalon
figyelmeztető jelzés válik láthatóvá, ha a levegőnyomás az előre
meghatározott érték alá esik, így még idejében orvosolhatja a
problémát.

1

2

3

4

1. Elakadásjelző háromszög
Sok európai országban kötelező a járművön elakadásjelző
háromszöget tartani, hogy a többi járművezető időben értesüljön arról, hogy egy elakadt jármű vesztegel az úton.
2. Fényvisszaverő mellény
Fontos felkészülni a váratlanra. Látni és látszani: ez a személyes
biztonság legfőbb szabálya minden időjárási körülmények között.
3. Elsősegélykészlet
Mindent megtalál benne, ami nélkülözhetetlen a kisebb sérülések kezeléséhez. Az ehhez szükséges felszerelések higiénikus
és kényelmes tárolására terveztük.
4. Biztonsági egységcsomag
A csomag egy tetszetős táskában elhelyezett elakadásjelző
háromszöget, elsősegélykészletet és fényvisszaverő mellényt
tartalmaz.
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Toyota Touch® 2 bővítések
Egyszerű, könnyen használható és felhasználóbarát.
A Toyota Touch® 2 multimédiás rendszer érintőképernyőjéről vezérelheti az
információs és szórakoztatófunkciókat. A rendszernek
része a Bluetooth®, csatlakoztathatja hozzá iPod®-ját
és MP3-lejátszóját, opcióként
pedig rádiót és CD-lejátszót
is választhat hozzá.
A Toyota Touch® 2 with Go
az ideális döntés, ha navigációval szeretné bővíteni a
rendszert.
A Toyota Touch® 2 with Go
Plus minden funkciót tartalmaz, amit a Toyota Touch® 2
with Go, amelyeken felül a
wifikapcsolódási lehetőség is
rendelkezésre áll, valamint
működése, a kommunikáció
és a navigáció terén még
többet képes nyújtani.
17

Multimédia

Go navigáció a Toyota Touch® 2 rendszerhez
Válassza ezt az opciót, ha navigációval szeretné kiegészíteni autója Toyota Touch® 2 multimédiás rendszerét. Tökéletesen integrálódik a már
meglévő funkciókkal, amelyeket teljes térképes páneurópai navigációval és egy sor különleges, utazással kapcsolatos információval egészít ki.

Teljes térképes navigáció
A vezetőbarát, teljes térképes
pán-európai navigáció jelzései
egyértelműek. Mutatja az útirányjelző táblákat, a kereszteződéseket, és még a megfelelő
sáv kiválasztását is segíti.
A navigáció nyelvét 20 nyelv
közül választhatja ki.

Torlódások elkerülése
A valós idejű információknak*
köszönhetően a rendszer
figyelmezteti Önt, ha tervezett útvonalán torlódás
várható, kiszámítja a forgalmi dugó okozta, várható
időveszteséget, és kerülőutakra is javaslatot tesz.

Figyelmeztetés a sebességhatárra
és a sebesség-ellenőrző kamerákra
A biztonságos vezetés érdekében a rendszer
kijelzi az adott úton érvényes sebességhatárt. Opcionálisan az is beállítható, hogy
figyelmeztesse a sebességtúllépésre, sőt,
arra is felhívja a figyelmet egy hangjelzéssel, ha telepített sebességmérő kamerához
közeledik (azon országokban, ahol ez nem
ütközik törvénybe).

Toyota Eurocare és SOS
segítségkérés
Csupán egy gombnyomás, és vészhelyzetben már kapcsolatba is léphet az út
menti segélyszolgálattal, vagy segítséget kérhet a központi segélyhívó
számon. Amikor a telefonkapcsolat
létrejön, a navigációs rendszer segítségével meg tudja adni a pontos pozícióját.

Go Plus navigáció a Toyota Touch® 2 rendszerhez

Ha meglévő rendszerét Toyota Touch® 2 with Go Plusszal bővíti, a navigáció és minden egyéb, a Toyota Touch® 2 with Go részét képező funkció a rendelkezésére áll olyan
további navigációs szolgáltatásokkal, mint például a 3D-s várostérképek, az opcionális wifikapcsolat, és még kifinomultabb működés és kommunikációs lehetőségek.

Wifikapcsolat
A Bluetooth® mellett wifikapcsolaton keresztül is hozzáférhet a Toyota Online szolgáltatásaihoz. A világhálóra
a Toyota Hotspoton, privát és
nyilvános hotspotokon, illetve mobiltelefonja hotspot
szolgáltatásán keresztül
kapcsolódhat.

* A helyi szolgáltatástól függően.

Toyota Online és egyéb
alkalmazások
A Toyota Online szolgáltatások sorát szaporítja az Online
Local Search, a Google Street
View* és a Panoramio™ is.
Olyan nagyszerű alkalmazásokat* is letölthet, mint a
TomTom valós idejű forgalomról, üzemanyagárakról, parkolóhelyekről tájékoztató alkalmazások.

Hangvezérlés
A biztonságos vezetéshez a
hangfelismerő funkció is
hozzájárul. Hangvezérléssel
adhatja meg úti célját, kereshet a zeneszámok között, és
indíthatja lejátszásukat. Sőt,
azért sem kell levennie a szemét az útról, hogy kikeressen
egy telefonszámot, vagy
telefonhívást indítson.

„Játssz még hasonlót”
A zenehallgatás minden
eddiginél könnyebbé válik.
A „játssz még hasonlót” funkció felismeri, milyen típusú
zenét hallgat, és ötleteket
ad, amelyek alapján a hangulatához illő lejátszási listát
tud összeállítani.

3D-s várostérképek
A nagyobb városokban az
útvonalán 3D-ben megjelenő, jellemző épületek és
egyéb tereptárgyak minden
korábbinál könnyebbé teszik
az eligazodást.

Toyota Map Care
Immár nem kell külön gondot
fordítania arra, hogy térképe
mindig naprakész legyen!
A szoftver, a térképek, a sebességhatárok és a telepített
sebességmérő kamerák
helye évente kétszer frissül.
A frissítések három éven
keresztül díjmentesek.
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Multimédia
Hátsó szórakoztatórendszer
Az utazás közbeni felhőtlen szórakozásról gondoskodó, rugalmasan
használható moduláris rendszer az első ülések háttámlájába integrálható dokkoló köré csoportosul.
Családi kirándulásokon például hordozható DVD-lejátszót vagy iPad®tartót rögzíthet az üres dokkolóba, üzleti útra indulva pedig az autósvállfát erősítheti rá, hogy zakója ne gyűrődjön össze. Akár mindkét első
ülés háttámlájába építhet dokkolót, amelyeket össze is lehet kapcsolni.
1. Hordozható DVD-lejátszó
Megfelelő adapterrel akár otthonában is használhatja a hordozható
lejátszót. A multimédiás rendszerrel kompatibilis, 7 colos képernyőjű
eszközre USB- vagy SD-kártya-bemeneten keresztül is csatlakoztathat
adathordozókat, illetve az AV-bemeneten keresztül okostelefonjával 		
is összekapcsolhatja.
2. Vezeték nélküli infravörös fejhallgatók
Kiváló minőségű sztereó hangzás független hangerő-szabályozóval.
Az elemek élettartamának növelése érdekében automatikusan kikapcsolódnak, ha egy bizonyos ideig nem kapnak jelet.
3. iPad®-tartó
Stabilan tartja menet közben az utasok iPad® 2 vagy 3 gépét.
Opcionálisan az iPad Air® 1-hez vagy 2-höz szükséges adapter is
választható hozzá.
4. Toyota Hotspot
Gond nélkül használhatja az online szolgáltatásokat, hiszen a mobil
wifiközponthoz akár 5 különböző, wifiképes eszköz csatlakoztatható
egyidejűleg, például a Toyota Touch® 2 with Go Plus, okostelefon, táblagép vagy laptop. Biztonságosan, lógó kábelek nélkül csatlakozik
autója elektromos rendszeréhez a folyamatos energiaellátás érdekében.
- Kifejezetten autóban történő használatra terveztük.
- Nagy sebességű kettős antenna erősíti a vételt és minimalizálja a 		
Doppler-effektus okozta problémákat.
- Kártyafüggetlen, bármelyik mobilszolgáltatóval használható.
- A szoftverfrissítések szinte automatikusan történnek.
- A könnyen kezelhető webes felhasználói felületen egyszerűen 		
személyre szabhatja a funkciókat (pl. hálózati paraméterek).
- Az egyszerű ki/be kapcsológombnak és a színes diódáknak 		
köszönhetően könnyű a használata – utóbbiak az aktuális 		
állapotról és éppen alkalmazott funkcióról tájékoztatnak.
- Nem jelentkeznek azok a műszaki problémák, amelyek
gyakoriak, ha okostelefont használnak wifiközpontként 			
(hotspotként), és nem vonatkoznak rá az internetszol-			
gáltatók korlátozásai sem.
- Toyota tartozékgaranciát nyújtunk hozzá.

Vállfa
A hátsó szórakoztató rendszer dokkolójába rögzíthető,
optimális formájú vállfán szabadon lóghat a zakója az 		
ülés mögött.
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Stílus az utastérben

Bőrkárpit
Semmi sem fogható az eredeti Toyota bőrkárpit stílusához és
kényeztető luxusához. Bármelyik változatot és színkombinációt is
választja, bizonyos lehet benne, hogy legalább annyira szép, mint
amilyen erős és kényelmes lesz a kárpit. A prémium változatban
teljes bőr a borítás, a sztenderdben az ülések háttámlája műbőr
borítást kapott.

Fekete bőrkárpit.

Fekete bőrkárpit, szürke
betétekkel és szegéllyel.

Fekete bőrkárpit, szürke
betétekkel.

Fekete bőrkárpit, szürke
szegéllyel.
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Kényelem az utastérben
Thermodoboz
Nagy befogadóképessége ideális eszközzé teszi a családi
kirándulásokon. Az autó 12 V-os dugaljzatához csatlakoztatva
melegen vagy hidegen tartja az ételeket és italokat.

Keskeny thermodoboz
A kartámasznak is kiváló, 7,5 literes thermodobozt a biztonsági
övvel lehet a hátsó ülésre erősíteni. A 12 V-os dugaljzatba
csatlakozik. Melegen vagy hidegen tartja az ételeket, italokat.

Átalakító a thermodobozhoz
A 220 V-ot 12 V-tá alakítja, így a thermodobozt nemcsak az
autójában, de otthon vagy nyaraláskor is használhatja.

Hamutartó, kis tároló
Tökéletesen a pohártartóba illeszkedik. Jól záródó, rugós fedele
nem engedi, hogy a dohányszag kiáramoljon vagy a szemét
kiessen belőle.
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Ülésfűtés
Hideg reggeleken és fagyos éjszakákon kellemesen meleget
teremt az elöl ülők számára.

Szállítás az utastérben

Függőleges csomagrögzítő háló
A háló a csomagtartó két széléhez rögzíthető. A zsebeiben
elhelyezett apró holmikhoz könnyen hozzáférhet.

Összehajtható tárolódoboz
Az ötletes formatervezésnek köszönhetően a tárolódoboz
laposra hajtható. Kinyitva könnyen rendben tartható
tárolóhelyet szolgáltat az utazáshoz szükséges számos
nélkülözhetetlen dolognak .

Csomagrendszerező
Segítségével rendben tarthatja az utazásra magukkal vitt
kellékeket, például palackokat, cipőket, táskákat. Tartós szövetből
készül, és laposra összehajtható, amikor éppen nincs rá szükség.
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Textilszőnyeg
A kifejezetten a Prius padlójára szabott, textilborítású,
antracit színű szőnyeg tartós alapra épül, hogy megbízhatóan védje az utaskabin borítását. A vezetőoldali szőnyeg
speciális rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a
helyéről.

25

Védelem az utastérben

Gumiszőnyeg
Az extraerős, fekete gumiből készülő szőnyegek megvédik autója padlóborítását a legrosszabbaktól,
például a sártól, kosztól és homoktól. A vezetőoldali szőnyeg speciális rögzítésének köszönhetően
nem mozdul el a helyéről.

Csomagtértálca
A strapabíró, rugalmas műanyagból készülő tálcát csúszásgátló felülettel és megemelt peremmel
láttuk el, hogy megvédje a csomagtér borítását a sártól, portól, homoktól és folyékony anyagoktól.
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Gyermekek biztonsága

GYENGÉD, MÉGIS ERŐS
A Toyota gyermekülések választékában minden korosztály számára
megtalálja az ideális szállítóeszközt. Semmit nem bíztunk a véletlenre:
a rögzítések stabilak, a felhasznált anyagok ellenállóak, az ülések pedig
a biztonságon kívül a kényelmet is szolgálják.

Baby-Safe Plus gyermekülés
Kényelem és védelem a csecsemők számára születésüktől körülbelül 9 hónapos korukig (13 kg). Főbb jellemzői az állítható
magasságú, párnázott fejtámla, a fokozott hátvédelem, a párnázott oldaltámaszok, a nap és a szél ellen lehajtható kupola, és az
ülés kézben viteléhez a fogantyú. Biztonsági övvel vagy a
Baby-Safe Plus ülésalapba rögzíthető.
Baby-Safe ülésalap
Övvel rögzíthető ülésalap a Baby-Safe Plus gyermeküléshez.
Az ülés bekattintható az alapba, és gombnyomással oldható ki,
aminek köszönhetően a gyermeket kényelembe helyezheti még
az előtt, hogy az autóba tenné az ülést. Megérkezéskor ugyanígy
egyszerűen, az üléssel együtt veheti ki a járműből a gyermekét.
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Duo Plus ISOFIX gyermekülés
A 9 hónap és 4 éves kor közötti (körülbelül 9-18 kg) gyermekeknek ajánljuk. A Duo Plus ISOFIX ülés 5 ponton csatlakozik az
autóhoz. Párnázott mellpántok és oldaltámaszok, magasságban
állítható fejtámla gondoskodik a gyermek kényelméről. 3 pozícióban dönthető.

Kid és Kidfix gyermekülés
A 4 és 12 év közötti (kb. 15-36 kg) gyermekek utazásához.
Speciális jellemzői a párnázott oldaltámaszok, a 11 pozícióban
állítható fejtámla, és az állítható biztonságiöv-vezetők. A Kid
változatot biztonsági övvel, a KidFix változatot pedig az ISOFIX
pontokhoz lehet rögzíteni.

Prius tartozékkínálat

Ablaklégterelő
Acél keréktárcsa
Adapterek (vonóhorog)
Átalakító thermodobozhoz
Biztonsági egységcsomag
Bőrkárpit
Csomagrendszerező
Csomagrögzítő háló
Csomagtértálca
Elakadásjelző háromszög
Elsősegélykészlet
Fényvisszaverő mellény
Go navigáció a Toyota Touch® 2 rendszerhez
Go Plus navigáció a Toyota Touch® 2 rendszerhez
Gumiabroncs-tároló táska
Guminyomást ellenőrző rendszer
Gyermekülések
Hamutartó, kis tároló
Hátsó diffúzor díszítőeleme
Hátsó lökhárítóvédők
Hátsó lökhárítóvédő fólia
Hátsó szórakoztatórendszer
Javítófestékek
Kábelköteg vonóhoroghoz
Kerékanya
Kerékpártartók
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Kikapcsológombok (parkolássegítő rendszer)
Kilincsvédő fólia
Ködfényszórókeret
Kőfelverődés-védő a motorháztetőre
Könnyűfém keréktárcsák
Lökhárítósarok-védő
Oldaldíszcsík
Oldaldíszléc
Összehajtható tárolódoboz
Padlószőnyegek
Parkolássegítő rendszer
Parkolószenzorok
Sárfogó gumi
Sídobozok
Síléc- és hódeszkatartók
Tárolótáska tetőcsomagtartóhoz
Táska az összehajtható kerékpártartóhoz
Tetőcsomagtartó
Tetődoboz
Thermodobozok
Toyota ProTect – Karosszéria védelem
Toyota ProTect – Könnyűfém keréktárcsa védelem
Ülésfűtés
Vállfa
Vonóhorgok
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PRIUS. EGY ÚJ HYBRIDLEGENDA
www.toyota.hu

A Prius további felfedezéséhez
olvassa be ezt a kódot, arra
alkalmas eszközzel.

Az eredeti Toyota tartozékok megjelenése és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. Az egyes termékek elérhetőségéről a Toyota márkakereskedők nyújtanak felvilágosítást.
A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Megjegyzés: a prospektusban megjelenő járművek és a műszaki
jellemzők eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől. Az ezen prospektuson található QR-kód® olvashatósága a használt szkennertől függően változhat.
A Toyota nem vállal felelősséget azért, ha az Ön eszköze esetlegesen nem tudja a QR-kód®-ot beolvasni. © 2015. Kiadja a Toyota Motor Europe, Tartozékkereskedelmi Osztály, Brüsszel.

