`

LISTA DE PRETURI
Editia Octombrie 2019

NOUL PRIUS

PRIUS
Octombrie 2019

TARIFE
PRIUS HYBRID
Motor
1.8 HSD
1.8 HSD
1.8 HSD
1.8 HSD

Putere
122 CP
122 CP
122 CP
122 CP

Versiune
Eco
Dynamic
Exclusive
Exclusive Plus

Cod
3000000481
3000000482
3000000483
3000000484

Pret fara TVA

Pret cu TVA

23.015 €
24.410 €
25.579 €
26.511 €

27.388 €
29.048 €
30.439 €
31.548 €

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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DATE TEHNICE
Motor/Transmisie/Versiune
Putere
Capacitate (CC)
Numarul cilindrilor
Sistem distributie
Sistemul de injectie
Alezaj & cursa (mm x mm)
Raport de compresie
Putere maxima motor termic(kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Putere maxima sistem hibrid (kw/CP)
Cuplu sistem hibrid (Nm)
Baterie sistem Hybrid
Viteza maxima (km/h)
Acceleratie 0 - 100 km/h (sec)
Transmisie
Combustibil
Consum combinat WLTP (L/100km)
Emisii CO2 combinat WLTP (g/km)
Monoxid de carbon CO (g/km)
Hidrocarburi, HC (g/km)
Oxid de azot, NOx (g/km)
Nivel zgomot în mers (dB(A))
Norma de poluare
Coeficient Aerodinamic
Capacitate rezervor (litri)
Suspensie tren anterior
Suspensie tren posterior
Frane tren anterior
Frane tren posterior
Dimensiuni L x l x h (mm)
Ampatament (mm)
Garda la sol (mm)
Capacitate portbagaj (litri)
Consola fata (mm)
Consola spate (mm)
Raza de bracaj – roata (mm)
Lungime interior (mm)
Latime interior (mm)

1.8 Eco

94

1.8 Dynamic

1.8 Exclusive

1.8 Exclusive
Plus

122 CP
1798
4 cilindri in linie
16-valve DOHC cu VVT-i
Fuel injection
80.5 x 88.3
13.0:1
72 (97)/5200
142
53 (71)
163
Nickel Metal
180
10.8
CVT
Bezina cifra octanica 95 sau mai mare (E5, E10)
4.2
4.6
4.2
95
105
95
97.3
11.9
3.1
67
EU 2017/1154 AG
0.012
43
MACPHERSON STRUT
DOUBLE WISHBONE
Discuri ventilate
Discuri
4575 x 1760 x 1470
2700
123
457
960
915
5.1
2110
1490

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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Motor/Transmisie/Versiune
Inaltime interior (mm)
Numar locuri
Capacitate tractare (cu frane)
Capacitate tractare (fara frane)
Masa totala maxim autorizata (kg)
Masa proprie min-max (kg)

1.8 Eco

1.8 Dynamic

1.8 Exclusive

1195
5
725
725
2515
1375-1400

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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Plus
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DOTARI PRIUS ECO
EXTERIOR
Acces fara cheie (sofer)
Antena in forma de aripioara de rechin cu DAB
Discuri frana 15’’
Faruri ceata
Faruri LED
Lampa ceata spate
Lumini de zi
Oglinzi exterioare auto-retractabile, reglabile electric si incalzite
Reglare automata a farurilor pe inaltime
Roti 195/65R15 cu jante aliaj 15’’
Stergatoare intermitente

INTERIOR
Aer conditionat automat dual
Consola spate din stofa
Ecran multi-info
Microfon incorporat
Oglinda interioara standard
Ornament din piele sintetica pe portiere
Prize 12 V (1 fata + 1 spate)
Scaun sofer cu suport lombar
Sistem audio cu ecran de 7’’, Bluetooth, USB si 6 difuzoare
Tapiterie stofa
Volan imbracat in poliuretan
Volan multifunctional: sistem audio, telefon, Cruise Control, LDA, ASL

SIGURANTA
Airbag-uri SRS: sofer + pasager + laterale fata + cortina
Camera marsarier cu ghidaj
Cruise Control adaptiv – orice viteza (ACC)
Faruri cu faza lunga automata (AHB)
Kit reparatie pana
Limitator de viteza (ASL)
Noua Platforma TNGA
NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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SIGURANTA
Toyota Safety Sense 2
Scaun sofer reglabil pe 6 directii si scaun pasager reglabil pe 4 directii
Sistem anti-furt cu imobilizator
Sistem asistenta semne rutiere (RSA)
Sistem de control al luminii + Follow me home
Sistem de mentinere a benzii (LDAsc)
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri (TPMS)
Sistem de siguranta pre-impact (PCS)

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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DOTARI PRIUS DYNAMIC (IN PLUS FATA DE ECO)
EXTERIOR
Stergator automat (cu sensor de ploaie)
Acces fara cheie (sofer si pasager)

INTERIOR
Material moale pe partea superioara a portierelor fata
Head Up Display (HUD)
Oglinda interioara electrocromata
Scaune incalzite (sofer + pasager)
Volan imbracat in piele

SIGURANTA
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Sistem de avertizare la iesirea din parcare cu spatele (RCTA)
Roata de rezerva de dimensiuni reduse

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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DOTARI PRIUS EXCLUSIVE (IN PLUS FATA DE DYNAMIC)
EXTERIOR
Roti 215/45R17 cu jante aliaj 17’’

INTERIOR
Incarcator wireless

SIGURANTA
Sistem inteligent de parcare asistata (IPA)
Avertizare cu privire la nivelul scazut al lichidului pentru spalarea parbrizului
Kit reparatie pana (inlocuieste roata de rezerva de dimensiuni reduse)

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

PRIUS
Octombrie 2019

DOTARI PRIUS EXCLUSIVE PLUS (IN PLUS FATA DE
EXCLUSIVE)
INTERIOR
Sistem audio premium JBL
Navigatie (Europa)
Plafon panoramic (cu trapa)
Roti 195/65R15 cu jante aliaj 15’’

CULORI SI TAPITERII
Culoare exterioara
Alb
Alb perlat**
Argintiu metalizat*
Gri inchis metalizat*
Negru metalizat*
Rosu aprins**
Albastru metalizat*
Bej Sahara*

Cod

Pret fara TVA

Pret cu TVA

040
070
1F7
1G3
218
3U5
8X7
4X1

0€
504.20 €
336.13 €
336.13 €
336.13 €
393.81 €
336.13 €
336.13 €

0€
600 €
400 €
400 €
400 €
600 €
400 €
400 €

*- culoare metalizata
**-culoare perlata

Interior Tapiterie
Stofa neagra
Stofa gri

Cod

Toate echiparile

Pret

FB20
FB10

Inclusa in standard
Optionala

0€
0€

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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GLOSAR TERMENI TOYOTA 2019
TNGA

Toyota New Global
Architecture

Noua platforma comuna a noilor modele Toyota ce
optimizeaza calitatea experientei de condus, confortul,
functionalitatile aflate la indemana soferului, designul si
siguranta pasagerilor.

TSS

Toyota Safety Sense

Pachetul de solutii tehnologice de siguranta activa ce
contribuie la prevenirea accidentelor si diminuarea
efectelor lor.

PCS

Sistemul de siguranță
preimpact

Evitarea eventualele coliziuni, inclusiv prin detectarea
bicicliștilor și detectarea pietonilor pe timp de noapte.

LDAsc

Sistemul de avertizare
la parasirea benzii

Dacă mașina deviaza involuntar de la centrul benzii de rulare,
sistemul de asistare a direcției este activat pentru a-i
corecta traiectoria.

RSA

Sistemul de asistență
semne rutiere

Il ajuta pe sofer sa observe cu usurinta semnele de
circulatie si sa le respecte restrictiile.

AHB

Comutare automată
între faza lungă/scurtă

RCTA

Sistem de avertizare
pentru
ieșirea din parcare

Ajuta la evitarea coliziunilor la iesirea cu spatele din parcare
perpendiculara pe drum sau in spic.

BSM

Sistemul de
monitorizare a
unghiului mort

Ajuta la identificarea vehiculelor ce circula pe banda vecina si
prevenirea unei coliziuni in timpul depasirii

Sistemul ce asigura mai buna concentrare la drum si
vizibilitatea sporita.

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

