LISTA DE PRETURI
-versiunea WEB-

Editia Septembrie 2018

PRIUS

PRIUS
Septembrie 2018

TARIFE
PRIUS
Motor
1.8 HSD
1.8 HSD
1.8 HSD
1.8 HSD

Putere
122 CP
122 CP
122 CP
122 CP

Versiune
Terra
Luna
Sol
Sol+

Pret fara
TVA

Cod
QL63BL0500
QL63GL0500
QL63QL0500
QL63FL0500

23.667 €
24.250 €
26.667 €
26.750 €

Pret cu TVA
28.164 €
28.858 €
31.734 €
31.833 €

DATE TEHNICE
Motor/Transmisie/Versiune

Capacitate (CC)
Numarul cilindrilor
Putere maxima (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Viteza maxima (km/h)
Acceleratie 0 - 100 km/h (sec)
Combustibil

Consum urban NEDC corelat (L/100km)
Consum extraurban NEDC corelat
(L/100km)
Consum mixt NEDC corelat (L/100km)
Emisii CO2 mixt NEDC corelat (g/km)

Norma de poluare
Coeficient Aerodinamic
Capacitate rezervor (litri)
Dimensiuni L x l x h (mm)
Consola spate (mm)
Raza de bracaj – roata (mm)
Lungime interior (mm)
Latime interior (mm)
Inaltime interior (mm)
Latime totala portbagaj (mm)
Inaltime totala portbagaj (mm)
Masa totala maxim autorizata (kg)
Masa proprie min-max (kg)
Greutate maxima tractare (kg)

1.8 HSD Terra, Luna, Sol+

1.8 HSD Sol

1798
4 in linie
75 (98) / 5200
142/3600
180
10.6
Bezina cifra octanica 95 sau mai mare
3.3
3.5
3.5

3.7

3.4
78

3.6
82

5.1

Euro 6
0.24
43
4540x1760x1470
890
2110
1490
1195
936
715
1775
1375-1400
725

5.4

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 ultimul 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
Septembrie 2018

DOTARI
EXTERIOR
Avertizare stingere faruri
Bara spate neagra
Culoare exterioara standard 040 inclusa
Decor cromat in jurul farurilor ceata fata
Faruri LED cu reglaj automat pe inaltime
Plafon panoramic cu trapa actionata electric
Jante din aliaj
Lumini de drum permanente cu tehnologie LED (LED DRL)
Oglinzi exterioare incalzite, in culoarea caroseriei, reglabile si
pliabile electric
Manere portiere in culoarea caroseriei
Pneuri 195/65 R15
Pneuri 225/45 R17
Proiectoare pentru ceata
Semnalizatoare integrate in oglinzile retrovizoare
Sistem automat de control al luminilor + Follow me home
Stopuri si tripla spate LED

INTERIOR
6 difuzoare
10 difuzoare
Aer conditionat Dual cu reglare automata
Afisaj HUD color
Bancheta rabatabila fractionat 60:40 si sistem ISO-FIX
Buzunar scaun sofer si pasager
Cadran de bord color TFT 4.2’’
Camera video pentru marsarier
Comenzi audio + computer de bord+telefon pe volan
Computer de bord
Cotiera fata cu capac

Terra

Luna

Sol

Sol+
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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 ultimul 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
Septembrie 2018

INTERIOR
Cotiera spate cu suport pentru pahare
Covorase textile originale Toyota
Geamuri portiere fata si spate actionate electric
Incarcare wireless a telefonului mobil
Inchidere centralizata
Priza 12V (fata+spate)
Radio DAB cu CD, USB si Bluetooth® cu functie WMA si MP3 +
microfon integrat
Scaun sofer si pasager incalzite
Sistem audio premium JBL
Tapiterie stofa
Torpedo necompartimentat
Toyota Touch 2 (sistem inteligent de acces si control al functiilor
on-board, cu ecran tactil de 7", color)
Toyota Touch 2 with Go
Volan reglabil in inaltime si adancime din poliuretan

SIGURANTA
ABS & EBD & BA &EBS
Airbag-uri SRS frontale sofer & pasager + airbaguri SRS laterale
fata + airbag-uri SRS tip cortina
Airbag pentru genunchii soferului
Avertizare centuri siguranta sofer si pasageri
Centuri cu pretensionare si limitatoare de forta
Dezactivare airbag pasager dreapta
Directie asistata electric (EPS)
Inchidere centralizata cu telecomanda
Indicator de avertizare pt. necuplare centuri de siguranta pentru
pasagerii din fata si din spate
Roata de rezerva temporara
Kit de reparative pana
Senzor pentru avertizarea scaderii lichidului de parbriz
Senzor pentru avertizarea scaderii presiunii in pneuri (TPMS)
Scaune față cu protecție cervicală (WIL)
Sistem de asistenta la pornirea in rampa – HAC

Terra

Luna

Sol

Sol+
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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 ultimul 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
Septembrie 2018

SIGURANTA
Sistem de control al stabilitatii (VSC) & sistem de control al
tractiunii (TRC)
Sistem Toyota Safety Sense cu:
- Sistem de siguranta Pre-Impact (PCS) cu detectarea pietonilor
- Sistem de asistenta la parasirea benzii cu controlul volanului
(LDA)
- Sistem de asistenta pentru marcaje rutiere (RSA)
- Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta
(AHB)
- Cruise Control adaptiv
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Sistem de avertizare pentru ieșirea din parcare (RCTA)
Sistem Park Assist (SIPA)- sistem de asistenta la parcare
Sistem Push Start
Sistem Smart Entry
Stergatoare automate cu senzor de ploaie

Terra

Luna

Sol

Sol+





































CULORI SI TAPITERII
Culoare exterioara

Cod

Alb
Argintiu*
Negru metalizat*
Bej Sahara*
Maro Sienna Metalizat*
Gri inchis metalizat
Rosu metalizat*
Alb Perlat**

040
1F7
218
4X1
4W4
1G3
3T7
070

*- culoare metalizata
**-culoare perlata

Interior Tapiterie

Negru cu gri
(stofa)
Negru (stofa)

Cod Terra Luna Sol
FB10
FB20

Pret fara TVA
0€
394.17 €
394.17 €
394.17 €
394.17 €
394.17 €
394.17 €
394.17 €

Sol+ Pret fara TVA

















Pret cu TVA
0€
469 €
469 €
469 €
469 €
469 €
469 €
469 €

Pret cu TVA

Inclus in standard

Inclus in standard

Inclus in standard

Inclus in standard

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 ultimul 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.

