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TOYOTA PRIUS PLUG-IN

TARIFE

DATE TEHNICE

DOTARI PRIUS PRIME DYNAMIC
EXTERIOR
Discuri frâna 15’’ față
Faruri de ceață si proiector spate ceață
Faruri Multi-LED
Jante din aliaj 15’’ & pneuri 195/65R15
Lumini de zi
Oglinzi exterioare încălzite reglabile electric retractabile automat
Reglare automata a farurilor pe înălțime
Sistem de control al luminii (cu Follow Me Home)
Ștergătoare automate (senzor de ploaie)
Cablu cu mufa Mennekes si mufa pentru uz casnic pentru incarcare electrica

INTERIOR
Aer condiționat automat dual
Banchetă spate pliabilă asimetric
Cotieră spate din stofă
DAB
Ecran multi-info
USB
Navigație
Oglindă interioară electrocromată
Ornament din piele sintetică pe portiere
Prize 12V în față și spate
Tapițerie stofă
Scaun șofer cu suport lombar
Scaune față încălzite
Sistem audio Toyota Touch 2 cu 6 difuzoare, display de 8’’, Bluetooth® si USB
Suprafață superioară moale pe portiere față
Volan îmbrăcat in piele

SIGURANTA
Acces fără cheie (keyless)
Airbag-uri SRS: sofer + pasager + laterale fata + cortina
Asistenta semne rutiere (RSA)
Avertizare a nivelului scăzut al lichidului de parbriz
Avertizare a presiunii scăzute in pneuri (TPMS)
Cameră marșarier

SIGURANTA
Comenzi pe volan pentru functii TSS: Cruise Control Adaptiv, Sistem de urmarire a benzii
Cruise Control adaptive (ACC)
Kit reparație pană
Sistem de control automat al fazei lungi (AHS)
Sistemul Toyota Safety Sense 2
Sistem de asistenta la mentinerea benzii (LKAsc)
Sistem de avertizare pre-impact (PCS)
Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)

CULORI SI TAPITERII
Culoare exterioara
Alb
Alb perlat**
Gri inchis metalizat*
Negru metalizat*
Rosu aprins**
Turcoaz electric*

Cod

Preț fără TVA

Preț cu TVA

040
089
1G3
218
3U5
791

336.14 €
504.20 €
336.14 €
336.14 €
504.20 €
336.14 €

400 €
600 €
400 €
400 €
600 €
400 €

*- culoare metalizata
**-culoare perlata

Interior Tapițerie

Cod

Stofa neagra
Stofa gri
Piele neagra
Piele gri

FA20
FA10
LA20
LA10

Standard
Optional
N/A
N/A

N/A
N/A
Standard
Optional

Preț fără TVA

Preț cu TVA

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

GLOSAR TERMENI TOYOTA 2020
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 pietonilor.

ACC

Cruise Control Adaptiv

Diminueaza efortul soferului in a mentine o viteza
constanta si o distanta prestabilita fata de vehiculul
din fata, incepand de la 0km/h.

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

Sistemul de control
automat al fazei lungi

Pentru vehiculele echipate cu faruri Multi-Led,
optimizeaza distributia fasciculului de lumina pe
suprafata drumului prin intermediul multiplelor
faruri prezente in fiecare far.

ICS

Senzori de parcare
inteligenti

Sistemul ajuta la evitarea coliziunilor la viteza mica,
aplicand franare automata.

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

TNGA

Autovehiculele noastre sunt construite la standarde de exceptie,
dar totusi pentru a asigura linistea clientilor nostri oferim garantie
de 6 ani sau 200.000 km, in functie de primul termen atins.
Aceasta este compusa din garantia standard, 3 ani sau 100.000 km
si garantia extinsa, Toyota Extracare, 3 ani in limita totala a
200.000 km. Garantia standard este o garantie completa de 3 ani
sau la 100.000 km, in functie de primul termen atins, fara limita de
kilometri in primul an.
În plus, garanția de 3 ani a vopselei, fără limită de kilometri,
protejează împotriva defectelor și ruginii superfi ciale apărute ca
urmare a unei probleme de producție.
Fiecare vehicul nou Toyota beneficiaza de o garantie de 12 ani, fara
limita de kilometri (valabil doar pentru vehiculele de uz personal), a
protectiei anticorozive si a protectiei impotriva perforarii
panourilor caroseriei, cauzate de o problema de productie sau
deficiente ale materialelor.
Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera
TOYOTA EUROCARE cu urmatoarea valabilitate 12 luni de la data
livrarii (inceputul perioadei de garantie).

Service Toyota de
calitate

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea
efectuarii reviziilor. Masina dvs. va avea nevoie de o revizie la
fiecare 2 ani/30,000 km (indiferent care din aceste doua conditii
este indeplinita mai curând). O revizie intermediara este necesara
anual sau la fiecare 15.000 km.

Costuri reduse de
intretinere

Toate vehiculele Toyota sunt proiectate si construite astfel incat sa
reduca la minimum nivelul de mentenanta. Astfel, un numar redus
de componente necesita intretinere.
In mod egal, tehnologia vehiculelor Toyota este accesibila, in
vederea asigurarii competitivitatii preturilor si reducerii timpilor de
mentenanta.

