PRIUS
PRIUS
PLUG-IN HYBRID

TOYOTA LEPIEJ HYBRYDA RADOŚĆ RAZEM TY
KAŻDEGO DNIA PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ, IDZIEMY NAPRZÓD, ROZWIJAMY SIĘ.
DĄŻYMY DO TEGO, ŻEBY ZACHWYCAĆ – ROBIMY TO, TWORZĄC SAMOCHÓD,
KTÓRY DAJE CI WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ, ELEKTRYZUJE, EKSCYTUJE,
ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIA, ŻE ŻYJE SIĘ LEPIEJ.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

LEGENDARNY
WYZNACZA KIERUNEK
OD 1997 ROKU
Historia sukcesu Priusa sięga roku 1997, kiedy
światło dzienne ujrzała pierwsza generacja modelu.
Od tamtej pory Prius stał się ikoną ekologicznej
i oszczędnej jazdy, ustanawiając coraz to nowe
rekordy sprzedaży. Kolejnym krokiem w rozwoju
modelu jest wprowadzenie Priusa Plug-in Hybrid,
który oferuje wszystkie zalety auta hybrydowego
przy zwiększonym zasięgu na silniku elektrycznym.
Hybrydowa ikona. Po raz kolejny.
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DOCENIANY
PLEBISCYT
FLEET AWARDS POLSKA 2016
Samochód z napędem alternatywnym
Toyota Prius

PLEBISCYT
FLEET DERBY 2016
Najlepszy samochód w kategorii
Ekologiczny samochód dla managera
Toyota Prius

NAGRODA STOWARZYSZENIA
KIEROWNIKÓW FLOT
SAMOCHODOWYCH
za propagowanie technologii alternatywnych
napędów w branży motoryzacyjnej
Toyota Prius

AUTO LIDER 2016
I miejsce w kategorii Auta Ekologiczne
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6

Spis treści
12
14
18
22
24
28
30
34
38
46
50
52
54
56
60
64

Jazda hybrydą
Osiągi
Ładowanie
Multimedia
Technologia
Design
Komfort
Bezpieczeństwo
Wersje wyposażenia
Wyposażenie dodatkowe
Kolory
Felgi
Tapicerki
Dane techniczne
Wyposażenie
Słowniczek

7

HYBRYDOWY
Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA Z GNIAZDKA

HYBRYDA O WIĘKSZYM ZASIĘGU
NA SILNIKU ELEKTRYCZNYM.
TOTALNA RADOŚĆ Z JAZDY!
Prius Plug-in Hybrid łączy w sobie zalety
zaawansowanej technologii hybrydowej
z korzyściami płynącymi z większego zasięgu
na silniku elektrycznym. Jazda tym autem to
czysta przyjemność. Dynamika,
przyspieszenie i pewność w zakrętach
idą w parze z wyjątkowo niskim spalaniem!
Wybierz elektryczne źródło napędu
podczas codziennych podróży do pracy
i korzystaj z układu hybrydowego,
gdy wyruszasz za miasto.
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HYBRYDOWY

PIĄTA GENERACJA
NAJBARDZIEJ
ZAAWANSOWANEGO AUTA
HYBRYDOWEGO NA ŚWIECIE
Toyota Prius to triumf technologii
i nowe wcielenie ikony aut hybrydowych.
V generacja Priusa z nowym, ulepszonym
układem hybrydowym oferuje jeszcze
więcej korzyści: wspaniałe wrażenia z jazdy,
niezrównaną oszczędność paliwa
i odważny design na zewnątrz i w środku.
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DESIGN

POMYSŁOWY
UCIELEŚNIENIE
INTELIGENCJI
Toyota Prius łączy w sobie nowoczesny design
i wydajność. Legendarna sylwetka czaruje niskim
zawieszeniem, podkreślając wyjątkową moc drzemiącą
pod maską i aerodynamiczną linię auta. Każdy szczegół
tego auta – od eleganckich przednich lamp w technologii
LED poprzez nisko osadzoną maskę i fantastyczną linię
dachu po pionowe tylne lampy zespolone – został
zaprojektowany tak, aby minimalizować opór powietrza.
Dzięki temu Twój Prius sunie przed siebie z gracją i zużywa
mniej paliwa. Z kolei system opóźnionego wyłączenia
świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home) zwiększa
bezpieczeństwo podczas poruszania się po zmroku.
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W YB I T N Y
RADOŚĆ Z JAZDY
HYBRYDĄ, KTÓRA
PRZEKRACZA GRANICE
Dzięki udoskonalonemu napędowi hybrydowemu
Prius redefiniuje pojęcie prowadzenia samochodu.
Akumulator odzyskuje więcej energii, co oznacza
dłuższą, bardziej płynną i cichą jazdę w trybie
elektrycznym (EV). Z kolei tryb jazdy na silniku
spalinowym gwarantuje intuicyjne, dynamiczne
przyspieszanie zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.
Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów e-CVT
i materiały wygłuszające pomagają utrzymać minimalny
poziom hałasu w kabinie Twojego samochodu. Obniżony
środek ciężkości, przeprojektowana konstrukcja
zawieszenia i nowatorski napęd hybrydowy
zapewniają idealny komfort prowadzenia.
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JAZDA HYBRYDĄ

HYBRYDA

1.8 Hybrid
122 KM e-CVT
Moc
122 KM
Średnie zużycie paliwa
3,4–3,6 l/100 km
Średnia emisja CO2
78–82 g/km
Przyspieszenie
0–100 km/h
10,6 s
Dostępność
Active, Comfort, Executive
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SZYBKIE I DYNAMICZNE AUTO,
KTÓRE NATYCHMIAST REAGUJE
NA POLECENIA KIEROWCY
Poruszaj się bez ograniczeń, poczuj przyspieszenie i moc.
Prius Plug-in zapewnia dużą dynamikę jazdy, oferuje
doskonałą precyzję układu kierowniczego, a konstrukcja
nadwozia o większej sztywności daje wyjątkową
stabilność podczas manewrów. Idealne wygłuszenie
pozwala Ci cieszyć się cichą i relaksującą jazdą.
WIĘKSZA MOC

72

KM

MOCY
W TRYBIE EV
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Ciesz się natychmiastowym przyspieszeniem
dzięki opracowanej przez Toyotę technologii
Dual Motor Drive System, która pozwala
wykorzystywać oba silniki elektryczne do
napędzania samochodu. Oferowana moc
w tym trybie jazdy to aż 72 KM.

ZOPTYMALIZOWANE OSIĄGI
Zwiększ oszczędność lub osiągi, wybierając tryb
jazdy odpowiedni do warunków panujących na
drodze. Silniki elektryczne pozwalają poruszać się
bez kropli paliwa z prędkością do 135 km/h
(w miejscach, w których jest to dozwolone).

PLUG-IN HYBRID

1.8 Plug-in Hybrid
122 KM e-CVT
Moc
122 KM
Średnie zużycie paliwa
1,2–1,6 l/100 km
Średnia emisja CO2
28–35 g/km
Przyspieszenie
0–100 km/h
11,1 s
Dostępność
Executive

OSIĄGI

2

SILNIKI
ELEKTRYCZNE

NATYCHMIASTOWE
PRZYSPIESZENIE
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CODZIENNA JAZDA

JEDŹ PRZEZ 50 KM*
W TRYBIE EV
NOWE PODEJŚCIE DO JAZDY
Ładując auto, oszczędzasz pieniądze. Im częściej będziesz
to robić w pracy i w domu lub w publicznych punktach
ładowania, tym bardziej ekonomiczna będzie Twoja jazda.

MOC W TWOICH RĘKACH
Większość kierowców pokonuje codziennie do 50 km.
Oznacza to, że możesz przez cały czas poruszać się
w trybie elektrycznym.
Na dłuższe trasy wybierz tryb hybrydowy i ciesz się
niczym nieskrępowanym zasięgiem.

PODRÓŻUJ WIĘCEJ ZA MNIEJ
Prius Plug-in Hybrid został zoptymalizowany pod
kątem oszczędności. System sam wybiera najbardziej
ekonomiczny tryb jazdy w zależności od sytuacji
na drodze, płynnie przełączając pomiędzy trybami
elektrycznym i hybrydowym.

* Szacowany maksymalny zasięg na silniku elektrycznym.
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DŁUŻSZA PODRÓŻ

OSIĄGI

OKOŁO

50 km

NA SILNIKU ELEKTRYCZNYM*

+
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SZYBKIE I ŁATWE
ŁADOWANIE
AKUMULATORA
HYBRYDOWEGO

ODZYSKIWANIE

ENERGII
Z HAMOWANIA

System plug-in został zaprojektowany pod
kątem prostoty i wygody użytkowania.
Specjalne przewody pozwalają ładować
auto w domu i na stacjach. Coraz większa
dostępność punktów ładowania sprawi,
że życie z Toyotą Prius Plug-in Hybrid
będzie jeszcze wygodniejsze.
ODZYSKIWANIE ENERGII
Bateria w Twoim aucie jest doładowywana
za każdym razem, gdy hamujesz.

DUŻY AKUMULATOR O POJEMNOŚCI 8,8 kWh
Duża pojemność akumulatora oznacza
w praktyce rzadsze podłączanie do prądu
i jeszcze większy zasięg. Pamiętaj, im bardziej
naładowany będzie akumulator w Twoim aucie,
tym oszczędniejsza będzie jazda.
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AKUMULATOR

MODUŁ ŁADOWANIA

ŁADOWANIE
CZAS ŁADOWANIA

JEDNOSTKA STERUJĄCA
PODWÓJNY NAPĘD ELEKTRYCZNY

2 H*
3 H 20 MIN

**

SILNIK SPALINOWY

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Komputer auta pozwoli Ci ustawić dokładną
godzinę ładowania akumulatora. Jest to wyjątkowo
przydatna funkcja, zwłaszcza jeśli chcesz to zrobić
poza godzinami największego zużycia. System
pozwala dodatkowo ogrzać lub ochłodzić wnętrze
auta przed podróżą i sprawdzić w każdej chwili
stopień naładowania akumulatora.

ŁADOWANIE W DOMU

Ładowanie ze zwykłego gniazdka elektrycznego trwa
3 h 20 min, tyle, co ładowanie Twojego telefonu.
Możesz także zamontować specjalną instalację lub
skorzystać z publicznego punktu ładowania, aby skrócić
ten czas do 2 h. Wyświetlacz LED na desce rozdzielczej
powiadomi Cię o stanie baterii w Twoim aucie.

* Przybliżony czas ładowania z wykorzystaniem przewodu Mennekes. ** Przybliżony czas ładowania z wykorzystaniem standardowego gniazdka.

ŁADOWANIE W PUNKCIE PUBLICZNEGO ŁADOWANIA

Korzystanie z publicznego punktu ładowania pozwala naładować
kompletnie rozładowany akumulator w 2 h. Infrastruktura
w Polsce dynamicznie się rozwija, a ruszając w podróż po Europie
możesz mieć pewność, że na trasie swojej podróży znajdziesz
wystarczająco wiele punktów ładowania, które zapewnią Ci jeszcze
oszczędniejszą jazdę.
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ENERGIA
SŁONECZNA
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DARMOWA
ENERGIA

ŁADOWANIE

1000
KM

KOLEJNY KROK
ZBLIŻAJĄCY DO JAZDY
BEZ EMISJI SPALIN

ROCZNIE*

Bateria słoneczna na dachu Twojego
auta pozwoli Ci dotrzeć jeszcze dalej bez
konieczności ładowania auta.
ŁADUJ BATERIĘ PODCZAS POSTOJU
Dach z panelami fotowoltaicznymi pozwala
na doładowywanie baterii podczas postoju
przed biurem lub sklepem.

ENERGIA

SŁONECZNA

Dodatkowa energia zgromadzona w ten sposób
przekłada się na kolejne 1000 km rocznie* pokonane
wyłącznie przy użyciu silnika elektrycznego.

W CIĄGŁYM RUCHU
Podczas jazdy ogniwa słoneczne na dachu zapewniają
dodatkową energię układom elektrycznym w aucie, takim
jak nawigacja satelitarna, regulacja świateł i szyb.
Samochód zasilany energią słoneczną. Czy może być coś
bardziej naturalnego?

* W zależności od pogody. Bateria słoneczna nie doładowuje auta podczas standardowego procesu ładowania.
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MULTIMEDIA

INTELIGENTNY
ZAWSZE BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Intuicyjny i przyjazny system multimedialny Toyota Touch® 2 daje Ci moc informacji i rozrywki oraz
łączy ze światem. Elegancki, przypominający wyświetlacz tabletu, 7'' kolorowy ekran dotykowy
(w Priusie Plug-in Hybrid – 8'') zapewnia intuicyjną obsługę. System Bluetooth® umożliwia
bezprzewodową łączność z telefonem, a kamera cofania ułatwia manewrowanie. Z kolei nawigacja
satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map ułatwia każdą
podróż i sprawia, że zawsze dotrzesz do celu.

ROZPOZNAWANIE KOMEND
GŁOSOWYCH
To rozwiązanie pozwala wyszukiwać
za pomocą głosu punkty docelowe,
wywoływać żądane utwory i odtwarzać
muzykę, a także odszukiwać kontakty
i nawiązywać połączenia.

MP3
Odtwarzaj muzykę z iPoda lub
smartfona za pomocą systemu
Bluetooth® lub po podłączeniu
urządzenia do portu USB.

KAMERA COFANIA
Aby maksymalnie ułatwić kierowcy
jazdę do tyłu, kamera cofania
w Priusie wyświetla obraz wraz
z liniami naprowadzającymi.

23

PRZEMYŚLANA
TECHNOLOGIA,
KTÓRA INFORMUJE
I ASYSTUJE
Bogactwo zaawansowanych technologii
sprawi, że każda chwila spędzona w aucie
będzie czystą przyjemnością.
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WYŚWIETLACZ PROJEKCYJNY
NA PRZEDNIEJ SZYBIE (HUD)

KOLOROWY WYŚWIETLACZ
POMIĘDZY ZEGARAMI

Wyświetlacz projekcyjny HUD został
umieszczony przy podstawie szyby czołowej,
dając Ci natychmiastowy dostęp do wszystkich
informacji bez konieczności odrywania
wzroku od drogi. Sprawdź prędkość pojazdu,
stopień naładowania baterii, status systemu
hybrydowego oraz funkcje systemu Toyota
Safety Sense i podróżuj bezpiecznie.

Sprawdzaj na bieżąco wszystkie szczegóły
dotyczące jazdy i osiągów Twojego auta.
Kolorowy wyświetlacz umieszczony wygodnie
pomiędzy zegarami daje Ci dostęp do danych
dotyczących ekologicznej jazdy, stopnia
naładowania baterii, odzyskiwania energii
i zaplanowanych cykli ładowania.

TECHNOLOGIA

STACJA DO BEZPRZEWODOWEGO
ŁADOWANIA TELEFONU W KONSOLI
CENTRALNEJ

SYSTEM OSTRZEGANIA O RUCHU
POPRZECZNYM Z TYŁU POJAZDU
(RCTA)

INTELIGENTNY SYSTEM
AUTOMATYCZNEGO PARKOWANIA
(S-IPA)

Koniec z nieustannym poszukiwaniem kabla
do telefonu. Ładowanie bezprzewodowe to
najbardziej wydajny i wygodny sposób,
dzięki któremu w Twoim telefonie nigdy nie
zabraknie prądu. Przestrzeń do ładowania
została umieszczona w konsoli centralnej.

System RCTA pozwala Ci bezpiecznie wycofać
z miejsca parkingowego. Specjalny radar
korzystający z fal quasi-milimetrowych
ostrzeże Cię o zbliżających autach dźwiękiem
i migającymi znacznikami w lusterkach
bocznych.

System automatycznie wprowadzi samochód
na wybrane miejsce parkingowe. Wykorzystując
ultradźwiękowe czujniki umieszczone w przednim
zderzaku, wykrywa optymalne miejsce postojowe,
a następnie automatycznie rozpoczyna
wykonywanie manewru parkowania.
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ALWAYS A BETTER WAY

LE P IE J
ZAGADNIENIA
Z PRZYSZŁOŚCI
ROZWIĄZANE DZIŚ
Prius wciąż zmienia oblicze samochodów
z napędem hybrydowym dzięki coraz bardziej
inspirującym technologiom, inteligentnemu
designowi, a także najwyższej jakości i dbałości
o środowisko. Działając zgodnie z dewizą
„Always a Better Way” Toyota wciąż podważa
utarte schematy.
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NISKI. SMUKŁY. AERODYNAMICZNY.
NAJNOWOCZEŚNIEJSZY DESIGN
I NIEZRÓWNANA OSZCZĘDNOŚĆ
Każdy detal Toyoty Prius Plug-in Hybrid
został zaprojektowany tak, aby
zmaksymalizować osiągi i oszczędność
auta. Smukła, aerodynamiczna linia,
najnowocześniejsza technologia pełna
innowacyjnych rozwiązań
i wykorzystanie lekkich materiałów
spotykanych dotychczas jedynie
w supersamochodach sportowych
pozwoliły nam stworzyć auto
o wyrazistym charakterze.

0,25
28

Cx

AERODYNAMIKA
Zaawansowana, aerodynamiczna sylwetka auta
charakteryzuje się wyjątkowo niskim współczynnikiem
oporu powietrza (Cx) wynoszącym jedynie 0,25.
Wyjątkowy kształt tylnej szyby minimalizuje zawirowania
powietrza za autem i poprawia osiągi.

DESIGN

ŚWIATŁA W TECHNOLOGII LED
Światła matrycowe w technologii LED
podkreślają zaawansowaną technologię
ukrytą we wnętrzu auta. System
adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
steruje każdą z soczewek indywidualnie,
zapewniając jeszcze lepszą widoczność
i bezpieczeństwo.
Z tyłu wyjątkowy kształt lamp wspaniale
płynie wzdłuż konturu Toyoty Prius
Plug-in Hybrid.
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ELEGANCKI
SZCZEGÓŁY, KTÓRE
DECYDUJĄ O PRAWDZIWEJ
WYJĄTKOWOŚCI
Toyota Prius to połączenie wysokiej jakości,
funkcjonalności i zabawy. Nowoczesne wnętrze
tworzą szare lub czarne wykończenia, miękkie tkaniny,
metaliczne detale i niespotykane akcenty, takie jak logo
Priusa na nawiewach klimatyzacji na desce rozdzielczej.
Ergonomiczne fotele i kierownica z regulowaną
wysokością sprawiają, że jazda autem z napędem
hybrydowym staje się niezwykłym doświadczeniem.
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KOMFORT

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
(DWUSTREFOWA)
Kompaktowy, lekki system
klimatyzacji jest jeszcze bardziej
zaawansowany niż dotychczas.
Pracuje cicho i zużywa niewiele
paliwa, gwarantując wydajne
chłodzenie wnętrza.

PRZYCISKI STEROWANIA
NA KIEROWNICY
Intuicyjnie umiejscowione
przyciski sterowania na
kierownicy pozwalają wygodnie
obsługiwać funkcje klimatyzacji,
systemu audio i telefonu.

ZMIANA BIEGÓW
Brak mechanicznego połączenia
lewarka ze skrzynią biegów
pozwala na odpowiednie
ustawienie skrzyni biegów
końcami palców. Wskaźnik
wybranego biegu na desce
rozdzielczej przypomina, jaki
bieg jest obecnie wybrany.
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KOMFORT
PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ WSZYSTKO
ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE
WOKÓŁ CIEBIE
Wnętrze to nowoczesne centrum sterowania pozwalające na szybki
dostęp do wszystkich funkcji za pośrednictwem wyprofilowanej
deski rozdzielczej i skórzanej kierownicy. Kolorowy wyświetlacz
pozwoli Ci sprawdzić dane dotyczące podróży, spalania, osiągów
i stopnia naładowania baterii.
TRYBY JAZDY
W przeciwieństwie do zwykłego Priusa, Prius Plug-in Hybrid oferuje zamiast
dwóch cztery tryby jazdy idealnie dopasowane do warunków drogowych
i Twoich potrzeb.
Tryb hybrydowy – płynnie przełącza się pomiędzy silnikami elektrycznymi
a spalinowym, oszczędzając energię na cichą jazdę po mieście.
Tryb EV – używa jedynie baterii w aucie. Dwa silniki o mocy 72 KM pozwalają
sprawnie poruszać się na dystansie około 50 km.
Miejski tryb EV – korzysta wyłącznie z energii elektrycznej. Auto jest ciche,
nie zużywa paliwa i nie emituje żadnych spalin.
Tryb ładowania akumulatora – silnik spalinowy doładowuje akumulatory,
gromadząc energię, którą możesz później wykorzystać w jednym z trybów EV.
Gdy bateria zostanie rozładowana poniżej określonego poziomu, auto samoistnie
przełączy się w tryb hybrydowy. Dodatkowo możesz modyfikować zachowanie
auta w każdym z powyższych trybów, wybierając w ustawieniach funkcję Eco,
Normal lub Power.
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PODRÓŻUJ BEZPIECZNIE CHRONIONY
PRZEZ INTELIGENTNĄ TECHNOLOGIĘ
Toyota Prius Plug-in Hybrid oferuje funkcje aktywnego
systemu bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, które chronią
kierowcę, pasażerów i innych uczestników ruchu.

Układ wczesnego reagowania
w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania
pieszych (PD)

Układ ostrzegania
o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu (LDA) z funkcją powrotu
na zadany tor jazdy (SC)

System wykrywa niebezpieczeństwo
zderzenia, wysyła dźwiękowe
i wizualne ostrzeżenia, a w razie
braku reakcji kierowcy zmniejsza
prędkość jazdy lub rozpoczyna
awaryjne hamowanie. Podczas
jazdy poniżej 30 km/h dodatkowo
wykrywa także ruch pieszych
znajdujących się na jezdni.

System określa położenie linii na
jezdni i w przypadku przekroczenia
ich bez użycia kierunkowskazu
emituje ostrzeżenia dźwiękowe
i wizualne na ekranie TFT,
a w razie braku reakcji kierowcy
– automatycznie koryguje tor jazdy.

Tempomat adaptacyjny (ACC)
System utrzymuje ustalony
dystans do samochodu jadącego
z przodu. Jeśli dystans się zmniejszy,
tempomat zredukuje prędkość
lub zahamuje i włączy światła
hamowania, a gdy ponownie się
zwiększy – samochód stopniowo
przyspieszy, osiągając ustaloną
przez Ciebie prędkość.
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Układ rozpoznawania znaków
drogowych (RSA)

Automatyczne światła
drogowe (AHB)

System wysyła sygnały
dźwiękowe i wyświetla na ekranie
TFT informacje o mijanych
ograniczeniach prędkości
i wybranych znakach drogowych,
a także ostrzega o warunkach
pogodowych.

Kamera systemu wykrywa pojazdy
nadjeżdżające z naprzeciwka
oraz światła tylne aut poruszających
się z przodu, a następnie
automatycznie przełącza światła
drogowe na światła mijania.

System monitorowania
martwego pola w lusterkach
(BSM)

System ostrzegania o ruchu
poprzecznym z tyłu pojazdu
(RCTA)

System wykrywania zmęczenia
kierowcy (SWS)

System BSM pozwala na
bezpieczną zmianę pasa ruchu.
Jeśli tylne czujniki wykryją pojazd
znajdujący się w martwym polu,
na odpowiednim lusterku bocznym
zaświeci się wskaźnik ostrzeżenia.

System RCTA wykorzystuje czujnik
radarowy układu monitorującego
martwe pola z tyłu samochodu.
Dzięki temu ostrzega o zbliżających
się pojazdach podczas wyjeżdżania
tyłem z miejsca parkingowego.

Kiedy auto zaczyna poruszać się
niestabilnie po drodze, może to
oznaczać utratę koncentracji
przez kierowcę. System reaguje
na taką sytuację i ostrzega o tym
głośnym sygnałem dźwiękowym
oraz wizualnym na wyświetlaczu,
sugerując przerwanie jazdy.

BEZPIECZEŃSTWO
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TECHNOLOGII
TOYOTA SAFETY SENSE
ŚWIATŁA MATRYCOWE W TECHNOLOGII LED
Z SYSTEMEM ADAPTACYJNYCH ŚWIATEŁ DROGOWYCH (AHS)
Reflektory pozwalają zobaczyć więcej i podróżować bezpieczniej
w nocy dzięki optymalnemu oświetleniu drogi, które dodatkowo
nie jest uciążliwe dla innych kierowców.
W zależności od otoczenia drogi system automatycznie
dostosowuje strumień światła i jego natężenie,
doświetlając pobocze w terenach zamieszkałych
i pozwalając widzieć dalej na autostradzie.

Gdy na drodze pojawią się inne pojazdy, aktywne
przesłony w przednich lampach ograniczą strumień
światła, aby nie rozpraszać innych uczestników ruchu.
Reszta drogi pozostanie wciąż doskonale oświetlona.

Podczas jazdy za innym autem system
dostosowuje wysokość oświetlenia, zawsze
zapewniając optymalną widoczność.

Podczas jazdy po zakrętach światła skręcają,
precyzyjnie doświetlając trasę, po której
będziesz się poruszać.
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1.

2.

3.

4.

BEZPIECZEŃSTWO

TEMPOMAT ADAPTACYJNY
(ACC)

UKŁAD ROZPOZNAWANIA
ZNAKÓW DROGOWYCH (RSA)

Monitoruje prędkość pojazdu
jadącego przed Tobą i pozwala
zachować ustalony dystans oraz
poruszać się z zadaną prędkością.
Gdy auto przed Tobą hamuje,
Prius Plug-in także zaczyna
sam wytracać prędkość aż do
całkowitego zatrzymania. Po
wznowieniu jazdy przez pojazd
przed Tobą, Twój samochód
również ruszy i rozpędzi się
do zadanej prędkości, zachowując
bezpieczny dystans.

Korzysta z czułej kamery
i technologii Toyota Safety Sense,
aby rozpoznawać i wyświetlać
na ekranie samochodu informacje
o ograniczeniach prędkości
czy ostrzeżenia o warunkach
pogodowych. Dodatkowo informuje
kierowcę wizualnymi i dźwiękowymi
ostrzeżeniami o przekroczeniu
dopuszczalnej prędkości.

UKŁAD WCZESNEGO
REAGOWANIA W RAZIE
RYZYKA ZDERZENIA (PCS)
Z SYSTEMEM WYKRYWANIA
PIESZYCH (PD)

UKŁAD OSTRZEGANIA
O NIEZAMIERZONEJ ZMIANIE
PASA RUCHU (LDA)
Z FUNKCJĄ POWROTU NA
ZADANY TOR JAZDY (SC)

Wykorzystuje kamerę i radar do
wykrywania pieszych oraz pojazdów
przed autem. W przypadku
wykrycia ryzyka kolizji kierowca
jest ostrzegany dźwiękowo
i wizualnie, włączony zostaje
również systemwspomagający
siłę hamowania. Jeśli kierowca nie
podejmie żadnego działania, auto
zacznie hamować, aby uniknąć lub
zminimalizować skutki zderzenia.

Za pomocą kamery określa
położenie linii na jezdni
i w przypadku przekroczenia ich
bez użycia kierunkowskazu emituje
ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne
na ekranie, a także zwiększa
wspomaganie kierownicy, gdy
sytuacja tego wymaga.

37

PRIUS ACTIVE
Prius Active to szereg zaawansowanych technologii, takich jak pakiet
systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, system multimedialny
Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (7") czy system
bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk).

Najważniejsze elementy wyposażenia standardowego:
— System multimedialny Toyota Touch® 2
z kolorowym ekranem dotykowym (7")
— Światła do jazdy dziennej w technologii LED
— Światła przeciwmgielne w technologii LED
— Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED
— Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych (PD)
— Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
— Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)
— Automatyczne światła drogowe (AHB)
— Tempomat adaptacyjny (ACC)
— System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
— Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
— Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
— Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
— Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
— Kurtyny powietrzne
— Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego,
hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
— System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
— System bezkluczykowego dostępu do samochodu
(Inteligentny kluczyk)
— Uruchamianie silnika przyciskiem
— Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
— Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
— Gniazdo 12 V w konsoli centralnej w drugim rzędzie siedzeń
— Lakierowane klamki zewnętrzne
— Lakierowane lusterka zewnętrzne
— System mocowania fotelików dziecięcych
na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
— 15" felgi aluminiowe z oponami 195/65 R15

Wymieniono najważniejsze elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna
jest na stronach 60–65.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

Prezentowane na zdjęciu wnętrze
zawiera elementy niebędące
wyposażeniem wersji Active.
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PRIUS COMFORT
Prius Comfort to wygoda podróżowania, którą zapewnią podgrzewane
fotele przednie, kierownica obszytą skórą, innowacyjny wyświetlacz
projekcyjny na przedniej szybie (HUD) czy stacja do bezprzewodowego
ładowania telefonu w konsoli centralnej.
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Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji Active):
— Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu
w konsoli centralnej
— Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)
— 17" felgi aluminiowe z oponami 215/45 R17
— System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
— System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
— Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
— Podgrzewane fotele przednie
— Kierownica obszyta skórą
— Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej
— Ostrzeganie o kończącym się płynie spryskiwaczy
— Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Wyposażenie opcjonalne:

WERSJE WYPOSAŻENIA

— Pakiet Szyberdach: szyberdach,
15" felgi aluminiowe z oponami
195/65 R15

Prezentowane na zdjęciu wnętrze
zawiera elementy niebędące
wyposażeniem wersji Comfort.
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PRIUS EXECUTIVE
Prius Executive to wyjątkowy prestiż i innowacyjne rozwiązania, takie
jak układ detekcji przeszkód (ICS), inteligentny system automatycznego
parkowania (S-IPA) czy system Premium Audio JBL z 8 głośnikami.
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Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji Premium):
—
—
—
—
—
—

Układ detekcji przeszkód (ICS)
Inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA)
System Premium Audio JBL z 8 głośnikami
Przednie i tylne czujniki parkowania
Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna)
Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO
w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map

WERSJE WYPOSAŻENIA
Wyposażenie opcjonalne:
— Pakiet Szyberdach: szyberdach,
15" felgi aluminiowe z oponami
195/65 R15
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PRIUS PLUG-IN
HYBRID EXECUTIVE
Prius Plug-in Hybrid Executive to zachwycający styl i przemyślane
technologie, takie system uruchomienia klimatyzacji automatycznej na
zadaną godzinę czy opcjonalnym dachem z panelami fotowoltaicznymi.

Najważniejsze elementy
wyposażenia standardowego:
— Światła matrycowe w technologii LED z systemem
adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
— Światła przeciwmgielne w technologii LED
— System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym
ekranem dotykowym (8")
— Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku
polskim z 3-letnią aktualizacją map
— Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
(PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)
— Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
— Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
(LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)
— Automatyczne światła drogowe (AHB)
— Tempomat adaptacyjny (ACC)
— System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
— System monitorowania martwego pola
w lusterkach (BSM)1
— System ostrzegania o ruchu poprzecznym
z tyłu pojazdu (RCTA)1
— Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
— Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu
w konsoli centralnej
— Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
— Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
— System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
— System bezkluczykowego dostępu do samochodu
(Inteligentny kluczyk)
— Uruchamianie silnika przyciskiem
— Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
fotela kierowcy
— Podgrzewane fotele przednie
— Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
— Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)1
— Przewód do ładowania samochodu przeznaczony do
ładowania ze standardowego gniazdka elektrycznego
— Przewód zakończony wtyczką Mennekes umożliwiający
ładowanie ze stacji szybkiego ładowania w standardzie
Mennekes
— Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
— Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
— Kurtyny powietrzne
Wymieniono najważniejsze elementy wyposażenia standardowego.
Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 60–65.
1
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Nie łączy się z opcjonalnym dachem z panelami fotowoltaicznymi.

Wyposażenie opcjonalne:

WERSJE WYPOSAŻENIA

— Pakiet VIP (nie łączy się z dachem
z panelami fotowoltaicznymi):
przednie i tylne czujniki
parkowania, inteligentny system
automatycznego parkowania
(S-IPA), tapicerka skórzana
(skóra naturalna i syntetyczna),
system Premium Audio JBL
z 8 głośnikami, układ detekcji
przeszkód (ICS), monitor
panoramiczny z systemem
kamer 360 stopni (Panoramic
View Monitor)
— Dach z panelami
fotowoltaicznymi z możliwością
ładowania baterii promieniami
słonecznymi (nie łączy się
z Pakietem VIP, systemami BSM,
RCTA oraz wyświetlaczem HUD)
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WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
DO TWOJEGO PRIUSA
Oryginalne elementy wyposażenia dodatkowego
pozwolą podkreślić wyjątkowy charakter Priusa
i dostosować go do Twoich potrzeb i wymagań.

PAKIET BLACK STYLING

Wyjątkowe, lśniące elementy w kolorze głębokiej czerni,
dostępne w pakiecie Black Styling, nadadzą Twojemu
Priusowi indywidualnego charakteru
i miejskiego szyku.

LISTWY BOCZNE

Zaprojektowane, by zaakcentować mocny,
sportowy charakter Twojego auta.

WYKOŃCZENIE TYLNEGO SPOJLERA

Lśniąca czerń doda charakteru tylnej części samochodu.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
OBRAMOWANIE ŚWIATEŁ
PRZECIWMGIELNYCH

Pieczołowicie dobrane wykończenie podkreśla design
świateł przeciwmgielnych.

WSTAWKI FELG ALUMINIOWYCH

Stylowa, lśniąca czerń wstawek dopełni
wygląd felg Twojej Toyoty.
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1.

2.

1. DEMONTOWANY HAK HOLOWNICZY
3.

Prius to pierwszy samochód z napędem
hybrydowym, który może holować przyczepę
o masie do 725 kg. Posiada demontowany
hak holowniczy kompatybilny z wiązką
przewodów.

2. BAGAŻNIK DACHOWY
Wytrzymała i lekka aluminiowa konstrukcja
z zamkiem zabezpieczającym.
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3. UCHWYT NA ROWERY

Bezpieczny sposób na transport dwóch rowerów.
Nowoczesny design pozwala na łatwy dostęp do
bagażnika i zapewnia łatwy montaż, składanie
i przechowywanie uchwytu.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
4.

6.

5.

4. DYWANIKI GUMOWE

Wykonane z wytrzymałej czarnej gumy
chronią wnętrze Twojego auta przed błotem,
piaskiem i wodą.

5. WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
Wykonana z wytrzymałego i elastycznego
plastiku i pokryta antypoślizgową
powierzchnią posiada podniesione brzegi
zatrzymujące błoto, piasek i rozlane płyny.

6. DYWANIKI WELUROWE

Antracytowe tekstylne dywaniki zapewniają
komfort i wytrzymałość.

Aby poznać więcej szczegółów dotyczących wyposażenia dodatkowego,
skontaktuj się z lokalnym Dilerem Toyoty.
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PRIUS PLUG-IN

RÓŻNORODNOŚĆ
KOLORY EWOLUCJI

040 Pure White

070 Pearl White

1G3 Royal Grey

218 Attitude Black

791 Spirited Aqua

3U5 Imperial Red

lakier podstawowy

lakier metalizowany

lakier metalizowany
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lakier perłowy

lakier metalizowany

lakier specjalny

lakier podstawowy

070 Pearl White
lakier perłowy

1F7 Silver Diamond

PRIUS HYBRID

040 Pure White

lakier metalizowany

4X1 Steel Blonde
lakier metalizowany

1G3 Ash Grey

lakier metalizowany

3U5 Imperial Red
lakier metalizowany

8X7 Ice Blue

lakier metalizowany

218 Attitude Black
lakier metalizowany
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FELGI

Wstawki do 17''
felg aluminiowych

Czarna

(5-szprychowych)

Niebieska

Brązowa

PRIUS PLUG-IN

OD WA Ż N Y

15" felgi aluminiowe
Standard w wersji Active,
opcja w wersjach
Comfort i Executive
(Pakiet Szyberdach)
15" felgi aluminiowe
Standard w wersji Plug-in Hybrid
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PRIUS HYBRID

17" felgi aluminiowe
Standard w wersjach Comfort i Executive
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PRIUS PLUG-IN

TAPICERKI

Tapicerka materiałowa
w kolorze czarnym
Standard w wersji
Plug-in Hybrid
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Tapicerka skórzana
w kolorze czarnym
(skóra naturalna i syntetyczna)  
Opcja w wersji
Plug-in Hybrid (Pakiet VIP)

Tapicerka materiałowa
w kolorze szarym
z czarnymi elementami  
Standard w wersji
Plug-in Hybrid

Tapicerka skórzana
w kolorze szarym
z czarnymi elementami  
(skóra naturalna i syntetyczna)
Opcja w wersji
Plug-in Hybrid (Pakiet VIP)

PRIUS HYBRID

Tapicerka materiałowa
w kolorze czarnym
Standard w wersjach
Active i Comfort

Tapicerka materiałowa
w kolorze szarym
z czarnymi wstawkami
Standard w wersjach
Active i Comfort

Tapicerka skórzana
w kolorze czarnym
(skóra naturalna i syntetyczna)
Standard w wersji Executive
Tapicerka skórzana
w kolorze szarym
z czarnymi wstawkami
(skóra naturalna i syntetyczna)
Standard w wersji Executive
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DANE TECHNICZNE
1.8 Hybrid 122 KM
e-CVT hybryda

1.8 Hybrid Plug-in 122 KM
e-CVT

Średnio [litry/100 km]

3,4–3,6

1,2–1,6

Tryb hybrydowy [litry/100 km]

–

4,5–5,0

Tryb elektryczny [litry/100 km]

–

0,1–0,4

Zalecane paliwo

95 bezołowiowa

95 bezołowiowa

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

43

43

Średnia emisja CO2 [g/km]

78–82

28–35

Tryb hybrydowy [g/km]

–

102–113

Tryb elektryczny [g/km]

–

3–7

Norma emisji spalin

EURO 6AD

EURO 6AD

SILNIK SPALINOWY

1.8 Hybrid 122 KM
E-CVT hybryda

1.8 Hybrid Plug-in 122 KM)
E-CVT

Liczba i układ cylindrów

4, rzędowy

4, rzędowy

Mechanizm zaworów

16-zaworowy VVT-i DOHC

16-zaworowy VVT-i DOHC

System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk wielopunktowy

elektroniczny wtrysk wielopunktowy

Pojemność skokowa [cm3]

1798

1798

Średnica x skok cylindra [mm x mm]

80,5 x 88,3

80,5 x 88,3

Stopień sprężania

13,04:1

13,04:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

98 (72)/5200

98 (72)/5200

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

142/3600

142/3600

SILNIK ELEKTRYCZNY

1.8 Hybrid 122 KM
e-CVT hybryda

1.8 Hybrid Plug-in 122 KM
e-CVT

Maksymalna moc [KM (kW)]

72 (53)

72 (53)

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

163

163

DANE TECHNICZNE
Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

Emisja CO2
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UKŁAD HYBRYDOWY

1.8 Hybrid 122 KM
e-CVT hybryda

1.8 Hybrid Plug-in 122 KM
e-CVT

Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)]

122 (90)

122 (90)

Przekładnia

automatyczna bezstopniowa przekładnia e-CVT

automatyczna bezstopniowa przekładnia e-CVT

OSIĄGI

1.8 Hybrid 122 KM
e-CVT hybryda

1.8 Hybrid Plug-in 122 KM
e-CVT

Maksymalna prędkość [km/h]

180

162

0–100 km/h [s]

10,6

11,1

Promień skrętu [m] koła 15"/17"

5,1/5,4

5,1

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,24

0,25

Maksymalny zasięg na silniku elektrycznym [km]

–

50

Maksymalna prędkość na silniku elektrycznym [km/h]

–

135

ZAWIESZENIE

1.8 Hybrid 122 KM
e-CVT hybryda

1.8 Hybrid Plug-in 122 KM
e-CVT

Przód

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

Tył

wielowahaczowe

wielowahaczowe

HAMULCE

1.8 Hybrid 122 KM
e-CVT hybryda

1.8 Hybrid Plug-in 122 KM
e-CVT

Przód

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

Tył

tarczowe

tarczowe

e-CVT = bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów.
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DANE TECHNICZNE
MASY I WYMIARY

1.8 Hybrid 122 KM
e-CVT hybryda

1.8 Hybrid Plug-in 122 KM
e-CVT

Masa własna min.–maks. [kg]

1375–1400

1530–1550

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

1790

1855

Pojemność bagażnika [litry]1

502

360

Długość całkowita [mm]

4540

4645

Szerokość całkowita [mm]

1760

1760

Wysokość całkowita [mm]

1490

1470

Rozstaw osi [mm]

2700

2700

Rozstaw kół z przodu [mm] koła 15"/17"

1530/1510

1530

Rozstaw kół z tyłu [mm] koła 15"/17"

1540/1525

1545

Zwis przedni [mm]

950

975

Zwis tylny [mm]

890

970

Maksymalna masa przyczepy [kg]

725

–

e-CVT = bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów.
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1490 mm
1510 mm*

890 mm

1525 mm*

950 mm

4540 mm

1760 mm

1470 mm

1760 mm

2700 mm

1530 mm

970 mm

1760 mm

1

Mierzona do wysokości dachu.

2700 mm
4645 mm

975 mm

1545 mm
1760 mm

* Dla kół 17".
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WYPOSAŻENIE
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Active

Comfort

Executive

Executive

Tempomat adaptacyjny (ACC)









Elektrycznie regulowane szyby przednie









Elektrycznie regulowane szyby tylne









Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu









Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu









Podgrzewane lusterka zewnętrzne









Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne









Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne









Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

–







Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

–







Gniazdo 12 V w konsoli centralnej









Gniazdo 12 V w konsoli centralnej w drugim rzędzie siedzeń









Centralny zamek sterowany zdalnie









Klapa bagażnika otwierana przyciskiem

–

–

–



Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową









System oświetlenia wnętrza









Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych









Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach









Komputer pokładowy









Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor)

–

–





Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)









System uruchomienia klimatyzacji automatycznej na zadaną godzinę

–

–

–



Chłodzony schowek w konsoli centralnej

–

–

–



Kamera cofania









Przednie i tylne czujniki parkowania

–

–





Uruchamianie silnika przyciskiem
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KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Active

Comfort

Executive

Executive

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)









Inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA)

–

–





Ostrzeganie o kończącym się płynie spryskiwaczy

–





–

Dach z panelami fotowoltaicznymi z możliwością ładowania baterii promieniami słonecznymi

–

–

–

1

Active

Comfort

Executive

Executive

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)









Światła do jazdy dziennej w technologii LED







–

Światła matrycowe w technologii LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)

–

–

–



Światła przeciwmgielne w technologii LED









Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED









Active

Comfort

Executive

Executive

Lakierowane klamki zewnętrzne









Lakierowane lusterka zewnętrzne









Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)









Szyberdach

–





–

Tylny spojler

–

–

–



Active

Comfort

Executive

Executive

Zestaw naprawczy do opon









15" felgi aluminiowe z oponami 195/65 R15









17" felgi aluminiowe z oponami 215/45 R17

–





–

OŚWIETLENIE

STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

KOŁA I OPONY

1 Niedostępne z Pakietem VIP.
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WYPOSAŻENIE
WYGLĄD WNĘTRZA

Active

Comfort

Executive

Executive

Cyfrowy prędkościomierz

–

–

–



Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego

–

–

–



Wykończenie elementów wnętrza skórą ekologiczną









Kierownica obszyta skórą

–





–

Kierownica obszyta skórą typu nappa

–

–

–



Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej

–







Dywaniki welurowe









Active

Comfort

Executive

Executive

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40









Regulacja wysokości fotela kierowcy









FOTELE

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy









Fotele z profilowanym podparciem bocznym

–

–

–



Podgrzewane fotele przednie

–







Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń









Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń









Tapicerka materiałowa





–



Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna)

–

–
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SYSTEMY MULTIMEDIALNE I NAWIGACJI

Active

Comfort

Executive

Executive

Port USB









System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem









6 głośników









Dwa kolorowe wyświetlacze na desce rozdzielczej (2 x 4,2")

–

–

–



Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)

–





1

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)









System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (7")







–

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (8")

–

–

–



Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map

–

–





System Premium Audio JBL z 8 głośnikami

–

–





1 Niedostępne z dachem z panelami fotowoltaicznymi.
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE

Active

Comfort

Executive

Executive

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)









Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)









Automatyczne światła drogowe (AHB)









Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)









Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera









Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy









Kurtyny powietrzne









Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera









System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)









Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci









Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa









Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia
(ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)









System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)









System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)









System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)









Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu









Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

–







System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

–





1

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

–





1

Układ detekcji przeszkód (ICS)

–

–





Przewód do ładowania samochodu przeznaczony do ładowania ze standardowego gniazdka elektrycznego

–

–

–



Przewód zakończony wtyczką Mennekes umożliwiający ładowanie ze stacji szybkiego ładowania
w standardzie Mennekes

–

–

–



 Standard
 Element wyposażenia dostępny w pakiecie
 Opcja
1 Niedostępne z dachem z panelami fotowoltaicznymi. 2 Niedostępne z Pakietem VIP.
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−

Niedostępne

DODATKOWA OCHRONA

Active

Comfort

Executive

Executive

Immobilizer









3-letnia gwarancja fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów









5-letnia gwarancja fabryczna elementów układu hybrydowego z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów









Active

Premium

Prestige

Prestige

Pakiet Szyberdach: szyberdach, 15" felgi aluminiowe z oponami 195/65 R15

–





–

Pakiet VIP: przednie i tylne czujniki parkowania, inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA),
tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna), system Premium Audio JBL z 8 głośnikami, układ detekcji
przeszkód (ICS), monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor)

–

–

–

1

Dach z panelami fotowoltaicznymi z możliwością ładowania baterii promieniami słonecznymi

–

–

–

2

PAKIETY WYPOSAŻENIA

65

SŁOWNICZEK
Dowiedz się więcej na temat technologii
zastosowanych w Toyocie Prius.
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1.8 Hybrid 122 KM
1,8-litrowy układ hybrydowy jest najbardziej
zaawansowanym pełnym układem hybrydowym na świecie.
Łączy w sobie silnik benzynowy VVT-i o pojemności 1,8 litra
z dwoma silnikami elektrycznymi, zapewniając niskie
spalanie, znikomą emisję CO2 oraz cichą jazdę.

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

7 poduszek powietrznych
Prius został wyposażony w 7 poduszek powietrznych, w tym
poduszkę kolanową kierowcy. Dwustopniowe poduszki
powietrzne dla kierowcy i pasażera posiadają czujniki siły
uderzenia oraz napięcia pasów, dzięki którym minimalizują
ryzyko obrażeń u pasażerów. Prius Plug-in dodatkowo
oferuje boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
oraz kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu pojazdu.

e-CVT

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Automatyczne światła drogowe opracowano z myślą
o optymalnej widoczności podczas jazdy nocą i komforcie
wszystkich użytkowników drogi. Kamera wykrywa światła
zbliżających się pojazdów i samochodów jadących przed
nami, stale monitorując także poziom jasności świateł
ulicznych. System automatycznie przełącza światła drogowe
na światła mijania, co poprawia komfort i bezpieczeństwo
jazdy po zmroku.

Gdy na przedniej szybie pojawią się krople wody,
automatyczny czujnik deszczu natychmiast uruchamia
wycieraczki, ustawiając ich odpowiednią szybkość.

Czujnik zmierzchu monitoruje poziom oświetlenia
i automatycznie uruchamia światła mijania,
gdy poziom światła jest niski.

Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów e-CVT
kontroluje przepływ mocy z silnika spalinowego do silników
elektrycznych, pozwalając samochodowi przyspieszać
płynnie i bez wysiłku. Stanowiąc optymalne połączenie
źródeł napędu, system gwarantuje minimalizację zużycia
paliwa w każdych warunkach.

Inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA)
System automatycznie wprowadzi samochód na wybrane
miejsce parkingowe. Wykorzystując ultradźwiękowe
czujniki umieszczone w przednim zderzaku, system S-IPA
wykrywa optymalne miejsce postojowe, a następnie
automatycznie rozpoczyna wykonywanie manewrów.
Wystarczy, że kontrolujesz prędkość cofania – system S-IPA
wykona za Ciebie manewr parkowania.

System bezkluczykowego dostępu do samochodu
(Inteligentny kluczyk)
System służy do bezpiecznego i wygodnego otwierania
drzwi oraz uruchamiania silnika samochodu. Dzięki niemu
nie trzeba używać typowego kluczyka do otwierania
Toyoty Prius Plug-in. Korzysta on z nadajnika radiowego,
dzięki któremu wystarczy dotknąć klamki, aby otworzyć
drzwi. Potrzebujesz tylko kluczyka Smart Entry noszonego
na przykład w kieszeni lub torebce.

Tempomat adaptacyjny (ACC)
Tempomat adaptacyjny (ACC) to element pakietu
Toyota Safety Sense, który utrzymuje ustalony dystans
do samochodu jadącego z przodu. Jeżeli dystans się
zmniejszy, tempomat zredukuje prędkość lub zahamuje
i włączy światła hamowania. Gdy dystans ponownie się
zwiększy, stopniowo przyspieszy, aż osiągnie ustaloną
przez Ciebie prędkość.

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)
Układ wykorzystuje obraz kamery do wykrywania pasa
ruchu. Kiedy pojazd zaczyna zmieniać pas bez uruchomienia
kierunkowskazów, układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu wysyła sygnały dźwiękowe i świetlne,
ostrzegając o ryzyku kolizji. W przypadku niezamierzonej
zmiany pasa ruchu funkcja powrotu na zadany tor jazdy
wykonuje odpowiednie ku temu czynności.
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
Układ rozpoznawania znaków drogowych w pakiecie
Toyota Safety Sense rozpoznaje znaki na Twojej drodze
i wyświetla przydatne informacje, np. ograniczenia
prędkości czy zakaz wyprzedzania, na kolorowym
wyświetlaczu TFT umieszczonym w kokpicie. System
emituje także dźwiękowe i świetlne sygnały ostrzegawcze,
jeśli nie stosujesz się do wskazówek umieszczonych
na znakach.
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
(PCS) z funkcją wykrywania pieszych (PD)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
z funkcją wykrywania pieszych to element pakietu Toyota
Safety Sense. Kiedy układ odnotuje ryzyko kolizji, kierowca
otrzyma ostrzeżenie w formie sygnałów dźwiękowych
i świetlnych. W tym samym momencie włączy się system
wspomagający hamowanie. Jeśli kierowca nie zareaguje
w porę, samochód zacznie automatycznie hamować.
System umożliwia także wczesne zlokalizowanie pieszych.
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KINTO ONE to atrakcyjna forma użytkowania samochodu,
którą można łatwo dopasować do własnego stylu życia
lub rodzaju prowadzonej działalności. Oferuje ona
wszystkie korzyści z posiadania nowego samochodu
bez konieczności jego kupowania. Wystarczy wybrać
czas trwania umowy i przebieg, jaki pasuje właśnie Tobie,
dodać pakiety serwisowe i dodatkowe usługi.
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB WŁAŚCICIELEM FIRMY?
Wybierz LEASING NIŻSZYCH RAT KINTO ONE. Wspólnie
stworzymy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy z niskimi
kosztami użytkowania pojazdu zawartymi w jednej niskiej racie
miesięcznej i trzema wariantami zakończenia umowy.
JESTEŚ KLIENTEM INDYWIDUALNYM?
Sięgnij po LEASING KONSUMENCKI KINTO ONE, który
jest oferowany na warunkach dostępnych dotychczas tylko
dla przedsiębiorców .
ZARZĄDZASZ FLOTĄ POJAZDÓW?
Poznaj zalety produktu WYNAJEM I ZARZĄDZANIE FLOTAMI
KINTO ONE przeznaczonego dla dużych firm i korporacji
poszukujących kompleksowej oferty, atrakcyjnego finansowania
i centralnego zarządzania procesami obsługi.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KINTO ONE?
1. Stała, niska miesięczna rata.
2. Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb.
3. Szeroka gama oszczędnych aut hybrydowych.
4. Kontrola nad wydatkami.
5. Opcjonalne pakiety serwisowe i inne usługi.
6. Dedykowane wsparcie dla Klienta.
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Zapytaj o ofertę dla siebie lub swojej firmy.

Program Partnerski Toyota More
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści!
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości

WIĘCEJ punktów

WIĘCEJ nagród

Toyota More wykracza poza ramy zwykłego programu
punktowego. To świat idealnie dostosowany do Twoich
potrzeb – pełen wygodnych rozwiązań, oryginalnych akcji
specjalnych oraz korzyści niedostępnych nigdzie indziej.

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą łatwością
i niejako „przy okazji”:

W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu swoich
punktów. Korzystny rabat na nowy samochód lub usługi
serwisowe to tylko część z wielu innych możliwości.
Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej:
www.toyotamore.pl

ZAPISZ SIĘ JESZCZE DZIŚ!
Jeżeli Toyota jest dla Ciebie czymś więcej niż tylko
kolejnym samochodem, koniecznie przystąp do
partnerskiego programu lojalnościowego Toyota More.
Pamiętaj, że każdy dzień zwłoki to stracona szansa
na punkty i nagrody.

podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty,
przy każdej transakcji kartą Toyota Bank,
u partnerów programu.
Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank,
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając auto
w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty na rabat na
nowy samochód.

rabat przy zakupie nowej Toyoty
zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria)
odnowienie karty kredytowej Toyota Bank
Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!

– zadzwoń na infolinię
0801 20 20 20 lub +48 22 574 04 35
– lub zarejestruj się na stronie
www.toyotamore.pl

Stan na 1 marca 2016 r.
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EKOLOGIC ZNE W YZWANIE TOYOTA 2050 I POLIT YK A
PRZ YJA ZNEGO ŚRODOWISKU C YKLU Ż YCIA PROD UKTÓW

W Toyocie naszym celem jest coś więcej niż
zredukowanie do zera naszego negatywnego
wpływu na środowisko naturalne. Chcemy,
żeby otaczający nas świat był coraz lepszy.
Aby to osiągnąć, postawiliśmy przed sobą
sześć wyzwań, które chcemy zrealizować do
2050 r. Każde z nich jest niezwykle trudne
do spełnienia, ale jesteśmy zdeterminowani,
aby pozytywnie i w sposób zrównoważony
wpływać na społeczeństwo i środowisko
naturalne.

WYZWANIE 1

WYZWANIE 2

ZEROWA EMISJA CO2 W NOWYCH POJAZDACH

ZEROWA EMISJA CO2 PRZEZ CAŁY CYKL ŻYCIA
PRODUKTU

Chcemy do 2050 roku obniżyć poziom emisji CO2
w produkowanych przez nas samochodach o 90%
(w porównaniu z wartościami z 2010 roku). Aby osiągnąć
ten cel, będziemy promować tworzenie pojazdów,
które produkują mniej spalin lub charakteryzują się
zerową emisją dwutlenku węgla, a także zrobimy
co w naszej mocy, aby ich popularność wzrastała.

WYZWANIE 3

WYZWANIE 4

ZEROWA EMISJA CO2 W NASZYCH ZAKŁADACH

MINIMALIZACJA I OPTYMALIZACJA
ZUŻYCIA WODY

Aby zmniejszyć poziom emisji CO2 w naszych
zakładach produkcyjnych, skupiamy się na
udoskonalaniu wykorzystywanych technologii oraz
przejściu na alternatywne źródła energii. Dołożymy
wszelkich starań, aby nasze zakłady były bardziej
ekonomiczne pod względem zużycia energii, a także
zaczniemy wykorzystywać źródła odnawialne, takie jak
energia słoneczna i wiatrowa, oraz niskoemisyjne – jak
na przykład energia wodorowa.
Aby dowiedzieć się więcej na temat
Ekologicznego wyzwania Toyoty, odwiedź stronę:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.

70

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze projekty
były bardziej przyjazne środowisku. Analizujemy
i dopracowujemy każdy element konstrukcyjny
naszych samochodów, aby mieć pewność,
że w okresie całego cyklu życia ich wpływ
na środowisko jest możliwie najmniejszy1.

Aby zminimalizować zużycie wody, w naszych
zakładach produkcyjnych rozpoczęliśmy
proces gromadzenia deszczówki. Dodatkowo
opracowaliśmy metody oczyszczania, dzięki
którym możemy ponownie użyć wykorzystaną
wcześniej wodę lub bezpiecznie odprowadzić ją
do lokalnej sieci.

1 Metodologia Toyoty dotycząca Analizy pełnego cyklu eksploatacji (LCA), wykorzystywana
w naszych autach osobowych, została poddana przeglądowi i zaakceptowana przez TÜV
Rheinland, a jej zgodność z normą ISO14040/14044 została potwierdzona certyfikatem.

C AŁKOWIT Y SPOKÓJ
UMYSŁU Z TOYOTĄ

WYZWANIE 5
PROMOWANIE IDEI RECYKLINGU
W SPOŁECZEŃSTWIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW
PRODUKCJI OPARTYCH NA ODZYSKU
SUROWCÓW Z ODPADÓW
Od 40 lat pracujemy nad tym, aby ponownie
przetwarzać wykorzystywane materiały.
Dzięki temu dzisiaj 95% Twojej Toyoty Prius może
zostać wykorzystane ponownie i nadaje się do odzysku.
Ponadto oferujemy innowacyjne sposoby zwrotu
starego auta, kiedy przyjdzie na to pora.

PROGRAM SERWISOWY TOYOTA HYBRID

KOMPLEKSOWA GWARANCJA

Z radością obejmujemy Twoje auto ochroną
w postaci przeglądów akumulatora dla aut z napędem
hybrydowym, dokonywanych co roku lub po przebyciu
15 000 km (w zależności od tego, co pierwsze nastąpi)
na okres do 10 lat od daty rejestracji.

Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem
w produkcji lub montażu w każdym nowym
samochodzie Toyoty objęte są gwarancją
obowiązującą przez okres do 3 lat lub 100 000 km2.
LEPSZE ZABEZPIECZENIA

SERWIS JAKOŚCI TOYOTY
Co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi)
Twoja Toyota musi przejść przegląd serwisowy.
Co rok lub co 15 000 km należy przeprowadzić
przegląd częściowy.
NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA TOYOTY
Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane tak,
aby zminimalizować koszty ich utrzymania.

WYZWANIE 6
BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA PRZYSZŁOŚCI
W ZGODZIE Z NATURĄ
Aby chronić i wzbogacać życie w zgodzie z naturą,
organizujemy akcje dolesiania i sadzenia drzew,
prowadzimy ekologiczne projekty miejskie i inne
inicjatywy, zarówno w naszych zakładach, jak i poza
nimi. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa,
w którym człowiek i natura żyją w harmonii.

TOYOTA I ŚRODOWISKO
| SPOKÓJ UMYSŁU

ORYGINALNE CZĘŚCI TOYOTY
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie oryginalne
i zatwierdzone części, dzięki temu możesz mieć
pewność najwyższej jakości Toyoty.

Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test firm
ubezpieczeniowych.
TOYOTA EUROCARE
Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim autem.
Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni program
pomocy drogowej Toyota Eurocare, który działa
w 44 krajach Europy.
ORYGINALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością
o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd.
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego
Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte są
3-letnią gwarancją3.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź:
www.toyota.pl/service-and-accessories/
2 W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja obejmuje
także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta powstałego na skutek
usterki fabrycznej. Każde nowe auto Toyoty otrzymuje także 12-letnią gwarancję antykorozyjną (nie dotyczy samochodów
użytkowych) na perforację nadwozia, która obejmuje usterki spowodowane korozją wynikającą z użycia wadliwych materiałów
lub błędów podczas produkcji.
3
Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.
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TOYOTA TO STYL ŻYCIA

Wszystko, czego potrzebujesz,
znajdziesz na stronie

Od aut przez technologie po najmniejsze gadżety, we wszystkim,
co robimy, odnajdziesz to samo zamiłowanie do doskonałego
designu i niezwykłą dbałość o szczegóły. Masz ochotę na więcej
Toyoty w swoim życiu? Zrób sobie prezent lub podaruj
bliskiej osobie nasze akcesoria lifestyle’owe.

www.toyota-collection.pl
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koszyk składany

plecak

numer katalogowy
S TOY-012

numer katalogowy
S SAG-10

kosmetyczka skórzana
numer katalogowy
S TOY-204

kubek

zegarek

kuferek podróżny

numer katalogowy
S KUBEK-02

numer katalogowy
S TOY-105B

numer katalogowy
S TOY-063
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PRIUS I PRIUS PLUG -IN HYBRID.
HYBRYDOWE IKONY. PO R AZ KOLEJNY.

TOYOTA.PL
Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta zostało zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji
wyposażenia na rynek europejski. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta uzyskane zgodnie z metodą badawczą NEDC odzwierciedla wyniki osiągnięte w warunkach laboratoryjnych, natomiast
uzyskane zgodnie z metodą badawczą WLTC uwzględnia faktyczne profile jazdy oparte na wynikach statystycznych, co lepiej odzwierciedla wartości uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wartości według
normy emisji EURO 6AD, EURO 6AG, EURO 6BG podane są jako skorygowane NEDC i zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście WLTC. Wartości podane według normy emisji EURO 6W zostały przeliczone z wartości
uzyskanych w teście NEDC.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji
pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2
zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może
różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane
wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.).
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