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 – 17" könnyűfém keréktárcsák, légterelő burkolattal
 – T-MATE biztonsági rendszer (PCS)  
gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel
 – Vezetőt figyelő rendszer (EDSS),  
vészhelyzeti automata megállással
 – Hőszivattyús klímarendszer Nanoe™-X technológiával

 – Toyota Smart Connect
 – 12,3" színes érintőképernyő HD felbontással
 – Navigáció off-line és felhőalapú frissítéssel
 – 7" digitális műszeregység
 – Bi-LED fényszóró

COMFORT
Az alapfelszereltség néhány tétele

PRESTIGE 
Az alapfelszereltség néhány tétele 
(a Comfort felszereltségen felül)

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele 
(a Prestige felszereltségen felül)

 – 19" könnyűfém felnik
 – Digitális belső tükör, kamera
 – Elektromotoros mozgatással nyíló 
és záródó csomagtérajtó
 – Feketére fényezett sárvédőív

 – UV szűrős vízlepergetős oldaüvegek elöl
 – Bi-LED fényszóró adaptív világításrendszerrel (AHS)
 – Automata fényszóró-magasságállítás

Opcionális felszereltségi csomag:
Skyview Csomag

 – Digitális belső tükör, kamera mosó tisztítófejjel
 – Panoráma monitor, körkamerás rendszer, 
külső tükörházba épített oldalsó kamerákkal
 – Memória a vezetőülés beállításaihoz,  
beszállást könnyítő rendszer

 – Napcellás (solar) tető, elektromos nagyfeszültségű 
akkumulátor töltéséhez
 – Ülésfűtés elöl 3 fokozatú, hátsó szélső üléseken 
az ülésfűtés ki- és bekapcsolású
 – Szintetikusbőr ülésborítás
 – Első üléseken ülés A/C (légkondiciónáló)

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!



ISMERJE MEG AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB VÁLTOZATOT!
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PRESTIGE
2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in 223 LE e-CVT

2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in Hybrid 223 LE

19 450 000 Ft
BRUTTÓ KISKERESKEDELMI ÁR

8Q4 – Sötétkék szín felár nélküli,  
a többi fényezés feláras opció.

Biztonság

Az alapfelszereltség része a Toyota 
T-Mate biztonsági rendszer; az aktív 
biztonsági csomag segítségével 
a lehető legtöbb közlekedési 
helyzetben elkerülhetőek a balesetek, 
vagy mérsékelhetőek a súlyosságuk. 
A csomagban megtalálható az ütközést 
megelőző biztonsági rendszer (PCS) 
gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel, 
intelligens adaptív sebességtartó 
automatika (IACC), jelzőtábla felismerő 
rendszer (RSA), sávkövető asszisztens (LTA), 
sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
(LDA) kormányrásegítéssel (SC), 
vezetőt figyelő rendszer (EDSS) vészhelyzeti 
automata megállással. Ezenkívül segíti 
a biztonságos vezetést a holttérfigyelő 
rendszer (BSM) és a hátsó keresztirányú 
forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA).

Gazdag felszereltség

A Prestige modellváltozat olyan 
praktikus funkciókat kínál, mint az 
intelligens nyitási rendszer, a Bi-LED 
adaptív fényszórók szürkületérzékelővel, 
az automata kétzónás digitális 
légkondicionáló, a hőszivattyús  
hűtő-fűtő rendszer, a kormánykerék fűtés, 
a Toyota Smart Connect multimédia 
rendszer 12,3" színes, HD felbontású 
érintőképernyővel, az elektromos 
mozgatású csomagtérajtó és első 
és hátsó parkolásérzékelők koccanásgátlóval. 
Modern formavilágát tovább erősítik 
19" könnyűfém keréktárcsák.

Kommunikáció

A műszerek között látható 
7" digitális multiinformációs kjelző 
és a középkonzolon elhelyezett 
12,3" központi, multifunkcionális színes 
érintőképernyő rendkívül sokféle hasznos 
információval látja el a vezetőt – többek 
közt a biztonsági rendszerekről, 
a navigációról vagy éppen a plug-in 
hibrid hajtásrendszer működéséről.

A Prius legelső, 1997-es 
bemutatkozása óta hatalmas 
hatással volt a Toyotára 
és valódi autóipari ikonná 
válva az elektrifikáció úttörője 
és abszolút trendteremtő 
modell lett. Az új generáció, 
amely Európában kizárólag 
plug-in hibrid változatban 
lesz elérhető, újabb nagy 
lépést tesz előre ezen az úton. 
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Motor Váltó Felszereltség Katashiki SFX

Javasolt 
bruttó 
listaár 
(Ft)*

Regadó 
(Ft)

Vegyes átlagf. 
(l/100 km) kombinált

CO₂ 
(g/km) kombinált

VL Min VL Max Súlyozott VL Min VL Max Súlyozott

2.0 Plug-in 
Hybrid PHV

Comfort MXWH61L-AHXEBW AA 18 500 000 0 4,1 4,3 0,49-0,57 93,0 98,0 11-13

Prestige MXWH61L-AHXHBW 0A 19 450 000 0 4,1 4,7 0,49-0,75 93,0 107,0 11-17

Prestige Skyview MXWH61L-AHXHBW 0B 19 700 000 0 4,1 4,7 0,49-0,75 93,0 107,0 11-17

Execuive MXWH61L-AHXHBW 00 21 900 000 0 4,1 4,7 0,49-0,75 93,0 107,0 11-17

* Tartalmazza 27% ÁFÁ-t és regisztrációs adót.
Jelen árlista 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes. (MNB középárfolyam) 
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak.
Az árak a magyar forint árfolyammozgásának és az ÁFA valamint regisztrációs adó változások függvényében változhatnak.
Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi-nyilatkozat oldalon találhatóak.
Az árlistában található bruttó listaár nem tartalmazza sem az egyes opciók árát, sem a forgalombahelyezés költségeit.
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

Modellév: 2023 Az árlista 2023. április 1-től megrendelt autókra érvényes visszavonásig.

TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)

VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET

5C5 Mustársárga metál*
200 000 Ft

1L0 Palladium ezüst* 
200 000 Ft

218 Fekete metál* 
200 000 Ft

3U5 Érzéki Vörös
300 000 Ft

1M2 Hamu szürke*
300 000 Ft

089 Gyöngy fehér
300 000 Ft

8Q4 Sötétkék
felár nélkül

* Metálfényezés.

17" sötétszürke könnyűfém 
keréktárcsák aerodinamikai 
terelővel 195/60 R17 gumiabroncs
Széria a Comfort szereltségnél

19" csiszolt hatású fekete 
könnyűfém keréktárcsák 
195/50 R19 gumiabroncsokkal
Széria a Prestige 
és Executive szereltségben

Fekete szövet ülésborítás 
Széria a Comfort 
és Prestige szereltségekben

Fekete mesterséges 
bőr ülésborítás
Széria az Executive szereltségben
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CSOMAGOK

Comfort Prestige Executive
Skyview csomag: panoráma üvegtető (fix) az utastér teljes hosszában, 
manuális mozgatású árnyékoló elöl és hátul – 250 000 Ft –

CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A MyT okostelefon alkalmazás révén a világ bármely pontjáról kapcsolatba léphet autójával. 
Tekintse meg utazásait otthona kényelméből, keresse meg autóját, optimalizálja vezetési stílusát, 
vagy csak élvezze a számtalan kényelmi szolgáltatás bármelyikét!

3+1 év vagy összesen 130 ezer km 52 000 Ft

3+2 év vagy összesen 200 ezer km 111 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM A 3 ÉV VAGY 100 EZER KM 
GYÁRTÓI GARANCIÁN FELÜL IS
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FELSZERELTSÉG
COMFORT

KÉNYELEM és 
FUNKCIONALITÁS

 – Hajtásmódok: NORM, ECO, SPORT
 – Intelligens kulcsrendszer
 – Nyomógombos motorindítás
 – Nyomógombbal nyitható csomagtérajtózár
 – Automata kétzónás digitális légkondicionáló
 – Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer
 – Nanoe-X légtisztító rendszer
 – Pollenszűrő
 – Elektromos ablakemelők elöl
 – Elektromos ablakemelők hátul
 – Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
 – Olvasólámpák elöl vezető és utas oldalán

 – Csomagtérvilágítás
 – Belső tükör kézzel átbillenthető vakításmenesítő funkcióval
 – Elektromos állítású külső tükrök
 – Fűthető külső tükrök
 – Automatikusan elektromosan behajtható külső tükör 
BSM visszajelzővel
 – Esőérzékelős ablaktörlő
 – 230V-os csatlakozó a csomagtérben
 – Li-Ion akkucsomag, 13,6 kWh kapacitás
 – Fedélzeti töltőelektronika 3,3 kW
 – Mode2 (Type1) töltőkábel töltő vezérlővel, max 10 A
 – Mode3 töltőkábel 32A, 5 méter hosszú

VILÁGÍTÁS  – Bi-LED fényszórók
 – Manuális fényszóró magasságállítás
 – Automata távolsági fényszóró (AHB)
 – Automata fényszóró bekapcsolás szürkületérzékelővel

 – LEDs nappali menetfény
 – Irányjelzők a tükörházba építve
 – LED tolatólámpa
 – LED hátsó ködzárófény

KÜLSŐ MEGJELENÉS  – Egyszínű karosszéria fényezés
 – Fűtött szélvédő
 – Színezett üvegek
 – Hátsó ablak páramentesítő
 – A karosszéria színére fényezett első lökhárító
 – A karosszéria színére fényezett hátsó lökhárító, 
alsó betét anyagában fekete
 – Hűtődíszrács, anyagában fekete
 – Hűtődíszrács alul anyagában fekete, 
mattszürkére fényezett kerettel

 – Hűtőrács automata záró- és nyitórendszer
 – Cápauszony tetőantenna, FM és DAB  
(digitális rádióadás) vételéhez
 – Spoiler az 5. ajtón fekete műanyag
 – Oldalablak keret fekete
 – Sárvédőívek, anyagában fekete műanyag
 – Ajtókilincs elöl karosszéria színére fényezett, 
hátul „C" oszlopba integrált anyagában fekete

KEREKEK  – 17" könnyűfém keréktárcsák, légterelő burkolattal
 – 195/60 R17 gumiabroncsok

 – Defektjavító készlet
 – Kerékkulcs és emelő nélkül

BELSŐ MEGJELENÉS  – PVC borítású „sebességváltó" gomb
 – Kormánykeréken érintőkacsolók, multimédia és TSS 
rendszer kezelőszervei
 – Bőrborítású kormánykerék
 – Utastérvilágítás tetőlámpa, nyitásvilágítás
 – Megvilágított kesztyűtartó
 – Tető és -oszlopborítás világosszürke

 – Mintázott burkolat a műszerfal felső részén
 – Puha ajtóbetétek az első ajtón
 – Műanyag küszöbtakarók elöl
 – Kartámasz az első- és hátsó ajtókon
 – Tárolózsebek az első és hátsó ajtókban
 – Első kartámaszban tárolódoboz
 – Kalaptartó roló

ÜLÉSEK  – Sportos első ülések
 – 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
 – Szövet ülésborítás
 – Állítható fejtámlák elöl 2 db
 – Állítható fejtámlák hátul 3 db
 – Hátsó kartámaszban pohártartó

 – Zseb az utasülés háttámláján
 – Manuális állítású utasülés elöl
 – Kartámasz az elöl és hátul
 – Elektromos állítású vezetőülés
 – Deréktámasz elektromos állítású a vezetőülésben
 – Fűthető első ülések, 3 fokozatú állítás

INFORMÁCIÓ, 
NAVIGÁCIÓ és 
MULTIMÉDIA 
RENDSZEREK

 – Toyota Smart Connect (T2)
 – 12,3" színes érintőképernyő HD felbontással
 – RDS-es rádió, DAB digitális tunerrel, bluetooth kihangosító 
és audió lejátszás
 – 6 hangszóró
 – Tolatókamera segédvonalakkal
 – Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű Magyarországon) 
vezetékes kapcsolattal
 – Apple CarPlay* vezeték nélküli kapcsolattal
 – Offline navigáció, letöltött térképek
 – 3D város megjelenítés
 – Autópálya irányítótáblák
 – Telepített kamerák
 – 4 éves előfizetés; DCM modulon keresztül kommunikál
 – Felhőalapú navigáció
 – Real time valós idejű közlekedési információk

 – Hangutasítás
 – OTA – felhőalapú frissítések
 – 7" digitális műszeregység és multiinformációs kijelző
 – Információk: Plug-in hybrid rendszer, navigáció, 
fedélzeti számítógép, T-Mate
 – MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatasok
 – Find My Car – autó pozíció
 – Fogyasztás statisztika
 – Útvonal követés
 – Szerviz és karbantartásnapló
 – Telefonról vezérelhető légkondiciónáló
 – USB-C adat- és töltőcsatlakozó műszerfalon
 – USB-C és 12V-os töltők a műszerfalon
 – USB-C 2db töltőcsatlakozó kartámasz mögött
 – Mikrofon a vezető és az utasoldalon a telefonkihangosítóhoz

BIZTONSÁG és ÚJ 
TECHNOLÓGIÁK

 – Vezetőoldali térdlégzsák
 – Első légzsákok a vezető- és utasoldalon
 – Oldallégzsákok elöl a vezető- és utasoldalon
 – Függönylégzsákok elöl és hátul
 – Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
 – Kikapcsolható utaslégzsák
 – Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
 – Gyerekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken (ISOFIX)
 – Gyerekzár a hátsó ajtókon
 – Elektromos parkolófék
 – Guminyomást ellenőrző rendszer (TPMS)
 – A kormányzást, a fékezést és a futómű működését 
támogató rendszerek (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
 – T-MATE (3. generációs aktív biztonsági rendszer)
 – Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) 
gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel

 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) 
kormányrásegítéssel (SC)
 – Sávkövető asszisztens (LTA)
 – Vezetőt figyelő rendszer (EDSS), vészhelyzeti automata megállással
 – Adaptív sebességtartó automatika teljes sebesség 
tartomány(IACC)
 – Sebesség igazítása kanyaríven haladáshoz
 – Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
 – Automata sebességhatároló (ASL)
 – Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
 – AVAS – mestereséges hanggenerátor
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
 – Holttér monitor (BSM long), biztonságos kiszállást 
segítő funkcióval
 – Parkolásérzékelő elöl és hátul (ICS) koccanásgátlóval
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A részletes műszaki adatokért tekintse meg katalógusunkat, 
vagy látogasson el a www.toyota.hu honlapra.

HASONLÍTSA ÖSSZE A MŰSZAKI ADATOKAT!
Üzemanyag-fogyasztás [liter/100 km]
(a megfelelő direktíva alapján) 2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in 223 LE

Kombinált – WLTP [l/100 km] 0,5–0,7 

Széndioxid, CO₂ [g/km] 
(a megfelelő direktíva alapján)

Kombinált – WLTP [g/km] 11–16

Euro besorolás Euro 6AP

Motor

Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)/percenkénti ford.sz.] 152 (112)/5200

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford.sz.] 190/4400

Hibrid hajtás

Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)] – teljes hibrid rendszer 223 (164)

Teljesítmény

Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 6,7

PRESTIGE 
(COMFORT szereltségen)

EXECUTIVE  
(COMFORT szereltségen)

 – Kormánykerék fűtés
 – 195/50 R19 gumiabroncsok
 – 19" könnyűfém felnik, felniközépen Toyota márkajelzés
 – UV szűrős oldalüvegek vízlepergetős réteggel
 – Sárvédőív feketére fényezett
 – Elektromotoros mozgatással nyíló és záródó csomagtérajtó
 – Bi-LED fényszóró adaptív világításrendszerrel (AHS)
 – Automata fényszóró-magasságállítás
 – LED nappalifény irányjelző funkcióval elöl
 – LED kontúrfény elöl
 – Teljes fénycsík az 5. ajtón, LED hátsó lámpa
 – Digitális belső tükör, kamera mosó tisztítófejjel

 – Kormánykerék fűtés
 – 195/50 R19 gumiabroncsok
 – 19" könnyűfém felnik, felniközépen Toyota márkajelzés
 – UV szűrős oldalüvegek vízlepergetős réteggel
 – Sárvédőív feketére fényezett
 – Elektromotoros mozgatással nyíló és záródó csomagtérajtó
 – Bi-LED fényszóró adaptív világításrendszerrel (AHS)
 – Automata fényszóró-magasságállítás
 – LED nappalifény irányjelző funkcióval elöl
 – LED kontúrfény elöl
 – Teljes fénycsík az 5. ajtón, LED hátsó lámpa
 – Digitális belső tükör, kamera mosó tisztítófejjel
 – Panoráma monitor, körkamerás rendszer, külső tükörházba 
épített oldalsó kamerákkal
 – Memória a vezetőülés beállításaihoz,  
beszállást könnyítő rendszer
 – Szintetikus bőr ülésborítás
 – Ülésfűtés elöl 3 fokozatú, hátsó szélső üléseken 
az ülésfűtés ki- és bekapcsolású
 – Első üléseken ülés A/C (légkondiciónáló)
 – Napcellás (solar) tető, elektromos nagyfeszültségű 
akkumulátor töltéséhez

SKYVIEW PRESTIGE szereltséghez
 – Panoráma üvegtető (fix) az utastér teljes hosszában  – Manuális mozgatású árnyékoló elöl és hátul

Széria tartozék minden szereltségben
 – Szövet szőnyeg  – Mode 2 és Mode 3 töltőkábel

Garancia és Vagyonvédelem
 – 3 év vagy 100 000 km gyári garancia  – 5 év vagy 100 000 km gyári garancia a hibrid rendszer elemeire

A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak.
Az árak a magyar forint árfolyammozgásának és az ÁFA valamint regisztrációs adó változások függvényében változhatnak.
Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi-nyilatkozat oldalon találhatóak.
Az árlistában található bruttó listaár nem tartalmazza sem az egyes opciók árát, sem a forgalombahelyezés költségeit.
A Toyota Central Europe – Hungary Kft a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, 
azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány 
fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. 
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. A megadott értékeket 
a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek 
típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, 
amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO₂-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai 
Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO₂-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. 
Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását  
és a CO₂-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok 
(pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás 
valamint az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott 
gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek. Toyota No.1 Magyarországon: 2022. évi magyarországi személygépkocsi 
és kishaszongépjármű forgalomba helyezési adatok alapján. Forrás: Datahouse Kft.
Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi-nyilatkozat oldalon találhatóak.
A képeken lévő gépjárművek illusztrációk, a valós megjelenés ettől eltérhet. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
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