PRIUS +

Пълен хибрид
със 7 места

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ
FANCY
CHIC
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Цена

ХИБРИДНА ПРЕФЕРЕНЦИЯ

Финална Цена

-2500 лв с ДДС
61 000 лв с ДДС
-2500 лв с ДДС
64 500 лв с ДДС
ПОЛЗВА ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

63 500 лв с ДДС
67 000 лв с ДДС

TОYOTA СТАНДАРТ
l

6 години или 200 000 км удължена гаранция с комплексно покритие /което настъпи първо/

l

l

6 години или 200 000 км удължена гаранция на хибридната система /което настъпи първо/

l Алармена система

l

10 години безплатна грижа за хибридната батерия

l

l
l
l
l
l
l
l
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FANCY

l

Системи ABS+EBD+ВА
Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила,
взаимодействаща с електро-механичното сервоусилване на волана (VSC+)
Система за контрол на сцеплението на колелата (TRC)
Система за подпомагане на потеглянето при наклон (HAC)
7 въздушни възглавници
Триточкови предни пиротехнически колани с автоматични дообтегачи,
контролиране на натягането и регулиране по височина
Електрическо сервоусилване на волана, променливо спрямо скоростта
Автоматичен климатик
Тоyota Touch Мултимедийна Система с 6.1" цветен сензорен екран и
управление на аудиосистема; изобразяване на работата на хибридната
система (Energy Monitor)
Радио/CD с 6 тонколони и MP3 & WMA съвместимост
USB вход за свързване на външни или аудио устройства вкл. iPod
Bluetooth свързаност за разговори със свободни ръце
Кожен волан, регулируем във височина и дълбочина; дистанционно сензорно
управление на аудиосистемата и Bluetooth функцията от волана
Предни и задни електрически стъкла

l

Електрически и отопляеми странични огледала, с функция прибиране с
вградени мигачи
LED предни светлини
LED светодиодни дневни светлини
Електрическа лумбална опора на шофьорската седалка
Cruise Control-система за поддържане на постоянна (избрана) скорост
Фарове за мъгла
16" алуминиеви колела с гуми 205/60R16

l

Предлагани цветове
Металик/Перла
Доплащане за боя

TEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТКИ
Максимална мощност [кВт (к.с.)/об.мин]
Макс. въртящ момент [Н.м/ об/мин.]
Максимална мощност на хиб.система [к.с.]
Максимална скорост [км/ч]
Ускорение (0 - 100 km/h) [сек.]
Разход - комбиниран [л/100км]
Комбинирани емисии на CO 2 [г/км]
Екологична норма
Капацитет на багажното отделение [литри]

Бял (040)

l
l
l
l

Безплатен Wi-Fi интернет в автомобила с абонамент за 1 година
Оригинални текстилни стелки

Делими задни седалки: 60/40
Isofix система за закрепване на детски седалки
Предупреждаващ сигнал за ниско налягане в гумите
Имобилайзер
Безконтактна система за влизане в автомобила (активна за шофьора) и
стартиране на двигателя
Брони, странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето

CHIC
l
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Оборудването на ниво FANCY плюс:
Камера за обратно виждане
17“ алуминиеви колела с гуми 215/50R17
Вътрешно електрохроматично огледало за обратно виждане
Мултиинформационен дисплей: монитор на хибридната система за задвижване
и еко управление, времеви анализ на разхода на гориво, пробег
Отопление на предните седалки, 1-ви ред
Щори на задните странични прозорци
Автоматични чистачки със сензор за дъжд
Автоматични фарове
Задни затъмнени стъкла
Безконтактна система за влизане в автомобила (активна за шофьора, пътника
отпред & багажника) и стартиране на двигателя
Информационен дисплей на челното стъкло Hеаd Up Display (индикатор за
скорост и за сензорното управление от волана)

Toyota - най-успешната марка
в доклада на
TÜV за 2015 година
Бяла перла (070)

Сребрист (1F7) Графитено сив (1G3) Черен (218)
Черен (221) Тъмно Шери (4W4)

не

Перла

Металик

490 лв с ДДС

1490 лв с ДДС

990 лв с ДДС

1.8 VVT-i
73(99)/5200
142/4000
136
165
11.3
4.1
96
Евро 5
784 /до тавана, при изправени 5 седалки/

Мотор-Генератор
60(82)
207

За по-подробна информация относно пълния хибрид на Toyota, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 056/ 87 64 64; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; ВЕНЦИ, В. Търново, тел. 062/ 611 400; ВЕНЦИ, Габрово, тел. 066/ 810 810; МОТОТОМ, Добрич,
тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880; ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ
АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10; ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ВЕНЦИ, Шумен, 054/874 340;

Ценовата информация, съдържаща се тук, не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да варират в зависимост от
модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко време и без предизвестие да
променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA. Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за
упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба на който и да
било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен договор за продажба със съответния клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до
съответното дилърство на Toyota. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

