PRIUS IV
ХИБРИДНИОТ ПИОНЕР
ПАКЕТИ НА ОПРЕМА

ЦЕНА ВО ДЕНАРИ

ИНФОРМАТИВНА ЦЕНА ВО ЕВРА

1,673,380
1,921,380

26,990
30,990

FANCY
CHIC
ГАРАНЦИЈА
6 години или 200.000 Км (што ќе настапи прво)
Анти-корозивна гаранција: 12 години

Патна помош:
5 години (Макдонија) 5 години (Европа) -

2.900,00 Ден
3.900,00 Ден

10 години бесплатна грижа за хибридната батерија

СТАНДАРДНА ОПРЕМА
FANCY

● Анти-блокирачки систем за сопирање + Електронска распределба на силата на сопирање + Систем за максимизирање на силата за сопирање (ABS+EBD+BA)
● Систем за контрола на стабилноста на возилото (VSC) и Систем за контрола на влечната сила (TRC)
● Систем за помош при тргање на нагорнина (HAC, Hill-Start Assist Control).
● Електричен серво управувач, со регулација на чувствителноста според брзината (EPS)
● Стандарден пакет од 7 воздушни перничиња:
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- 2 Фронтални, воздушни перничиња за предните места со моѓност за деактивирање на совозачкото перниче
- 2 Странични воздушни перничиња
- 2 Странични, воздушни перничиња тип "Завеси" за предните и задните места
- 1 воздушно перниче за колената на возачот
Активни стоп светла, пулсираат автоматскипри нагло сопирање (EBS, Emergency Brake-Light Signal)
LED предни светла (позициски, соборени и долги).
Сензор за дожд
Помошно резервно тркало
Интелигентен систем за отклучување преку допир на возачката или совозачката рачка за отворање или петтата врата и стартување (Smart Entry)
Двозонски, автоматски клима уред, со независни контроли за возачот и совозачот, и функција на внатрешно рециркулирање на воздухот
15" тркала од лесна легура со пневматици 195/65R15, со украсен капак
Камера за помош при паркирање со приказ на 7" диспеј
Toyota Touch 2 мултимедијален систем:
- 7" екран на допир во боја со висока резолуција
- Аудиосистем со 6 звучници
- Радио/CD со FM / AM тјунер
- USB и AUX приклучоци за поврзување на мултимедија
- Целосна контрола на iPod и MP3 медија преку екранот чувствителен на допир
- Bluetooth® поддршка
4.2" мулти-информационен дисплеј: монитор на хибридниот систем, временска анализа на потрошувачка на гориво
Информационен дисплеј на предното ветробранско стакло- Head Up Display( индикатор за брзина, работа на хибриден систем)
Електрохроматски внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
Автоматско вклучување и исклучување на фаровите (сензор за светло) + функција "Follow me home'
Предни светла за магла интегрирани во преден браник
Електрични прозори напред и назад со заштита од приклештување
Управувач регулиран по височина и длабочина
Управувач обложен во кожа
Контроли на управувачот
Темпомат
Електрични и греени странични ретровизори, со функција на преклопување
Греени предни седишта со електрично прилагодување на лумбарната поддршка кај возачот
Електрично регулирање на височината на фаровите
Мануелно приспособување на седиштето за возачот во 6 насоки и мануелно приспособување на седиштето за совозачот во 4 насоки
Isofix стандард подготовка за детско седиште
Браници, странични ретровизори и надворешни рачки на вратите во боја на каросерија
Заден потпирач за раце
Предупредување за ниско ниво на течноста за бришачи
Хромирани рачки за отворање
Имобилајзер

CHIC: Ниво Fancy плус:
● Нивото се нуди само во комбинација со кит за поправка на пневматик (Tyre Repair Kit) и без резервна гума и алат и дигалка.
● Кожно поставување на седиштата
● Аудиосистем
● Навигациски модул Toyota Touch 2 & Go Plus
● Безжично полнење за мобилен апарат “Wireless charger”

Код 20

● Предупредување за ниско ниво на течност за бришачи

БОИ I ТАПАЦИР I ТРКАЛА

3T7 Црвена

8W7 Темно сина

070 Бела перла

040 Бела

1G3 Сива

15" тркала

Код 10
218 Црна

Код 20

1F7 Сребрена

E-CVT трансмисија

Безжично полнење на мобилен телефон

Доплата за боја

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Работна зафатнина (см3)
Маскимална моќност
Максимален вртежен момент
Максимална комбинирана моќност на хиб.систем

070 Бела Перла, 3Т3 Торнадо Црвена

Металик боја 8W7, 218, 1G3 & 1F7

700 € (43.400 МКД)

500 € (31.000 МКД)

1.8 VVT-i

Електромотор

1798
72 DIN hp/53 kW

98 DIN hp/72 kW@ 5,200 rpm
142 Nm @ 3,600 rpm
122 DIN hp/90 kW

Максимална брзина [км/ч]

180

Забрзување (0 - 100 km/h) [сек.]

10.6

Забрзување (80 - 120 km/h) [сек.]

8.3

Потрошувачка - комбинирано [л/100км]

3 (3.6 за 17" тркала)

Комбинирана CO 2 емисија [г/км]

70 (84 за 17" тркала)

Еколошка норма
Капацитет на багажен простор [литри]
Потпирање

Еуро 6
343 (502 кај модел со кит за поправка на пневматик)
Предно - независно потпирање тип MacPherson / Задно - независно потпирање со двојни носачи

-

За подетални технички информации ве молиме симнете го прирачникот за користење на возилото на следниот линк:

-

TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880 Факс 02/30 88 888
e-mail: info@toyota.com.mk

