
Prius+ tartozékok
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AHOGYAN ÖN SZERETNÉ
A Prius+ hybridhez kínált eredeti Toyota tartozékokkal még többet hozhat ki autójából, legyen 
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K  
 4 sulítS
 6 sátíllázS
 9 meledéV

Biztonság 21  

UTASTÉR  
 41 sulítS

Kényelem  91 
 02 meledéV

12 gásnotziB
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Krómozott díszítőelem elöl 
A valódi stílus a részletekben 
rejlik. Az ízléses krómozott 
díszítőelem a Pri s  első űtő-
rácsára elyezi a angs lyt  

erész  áramvonalas formatervének köszön etően a Pri s  összetéveszt e-
tetlen l egyedi  erodinamikai szempontok alap án tervezett karosszériá a  
az optimális atékonyság egyében sz letett  és tágas belsőt takar   Toyota 
k lső stíl sra fók száló tartozékai még egyedibbé teszik ezt a már önmagában 
is ám latba e tő a tót
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Első szoknya 

Oldalszoknya 
Áramvonalas kialakításának 
köszön etően tökéletesen 
illeszkedik a tó a oldalívé ez  
és sportos  ltetett k lsőt 
kölcsönöz neki.

 szépen formált  aerodinamik s 
formá  elem – amellett  ogy 
markánsabbá teszi az orrrészt – 
optikailag armóniát teremt az 
oldalszoknyával
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Tetőcsomagtartó
z al míni mból kész lő  zár ató  aerodinamik s Toyota 

tetőcsomagtartót könnyű felszerelni és eltávolítani is  
iztonságos alapot képez a szállítószerelvények széles 

köré ez  példá l tetődoboz oz  síléc- és kerékpártartó oz

 rendelkezésre álló ely és a kényelem ideálissá teszi a Pri s -t a családi 
nyaralásokra és étvégi kir ccanásokra  a még ráadás l a Toyota tetőcso- 
magtartó ával is felszereli a tó át  a szállítókapacitást növelő szerelvényeknek 
köszön etően immár semmi nem áll annak t ában  ogy minden olyan le e- 
tőséget megragad on  amit az élet kínál



 

07* A szállítmány maximális tömegét a Prius  tető ének teherbírása határozza meg.

Közepes méretű tartó

őbb jellemzők 
- Tömeg: 3,20 kg a közepes, 4,20 kg a nagy
-  sílécek lágy g mibetétek közé  stabilan rögzít etőek  ele ét 
    véve így az esetleges sérüléseknek
- Központi zárrendszer a maximális védelem érdekében
- Kesztyűben is könnyen nyit ató
-  nagyméretű változat az a tó oldalára cs sztat ató  ogy 
   még könnyebb legyen a be- és kipakolás

 
  

  
 

 
  

 

A nagy sítúrákra
 T le sídobozok kife ezetten gy kész lnek  pontosan olyan 

hosszban, formával és kapacitással, hogy biztonságosan szállít-
hassa velük a téli sportok valamennyi kellékét.

Thule Motion 00* 
Méretek: 205 cm (H) x 84 cm (Sz) x 45 cm (M)

első térfogat   liter
-  pár síléc ez  -  ódeszká oz

Tömeg: 21 kg

 
 

 

*  
Méretek: 232 cm (H) x 70 cm (Sz) x 40 cm (M)

első térfogat   liter
 pár síléc ez   ódeszká oz

Tömeg: 15 kg

 
 

 

őbb jellemzők 
- A könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyitható
- Több ponton záródó központi zárrendszer
-  ó fogás  kulcsot nem lehet kivenni, amíg a zár nem 
    záródott be minden ponton 
- A Toyota tetőcsomagtartóra illeszthető
- Belső evederek a csomagok rögzítéséhez
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül

 
 

 
  

 
 

sak rakodjon fel, és már indulhat is
 tartókat könnyű fel elyezni és a tetőcsomagtartóra biztonsá-

gosan rögzíteni. Ha esetleg váratlanul kell indulnia, akkor is 
gyorsan fel t d a rakodni a síléceket vagy ódeszkákat  

Tökéletes a nyaralásokhoz
Kabátok  r ák  rövidnadrágok  cipők  átékok  a T le tető-
doboz ideális választás, hogy a nagy családi nyaralásokra vagy 
hétvégi kiruccanásokra minden szükségeset magával vihessen.

* 
Méretek: 175 cm (H) x 82 cm (Sz) x 45 cm (M)

első térfogat   liter
Tömeg: 14 kg

őbb jellemzők 
-  könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyit ató
- Több ponton záródó központi zárrendszer
-  ó fogás  k lcsot nem le et kivenni  amíg a zár nem záródott 
    be minden ponton 
-  Toyota tetőcsomagtartóra illeszt ető
- első evederek a csomagok rögzítésé ez
- zíntartó  -fénynek ellenálló  műanyagból kész l

 
 

 
  

 
 

íléc- és hódeszkatartókídobozok Tetődoboz

ekrüzstsüze – 002 cicaP eluhTótratakzsedóh sé -célís ygaNThule Motion 800 – fényes fekete (fényes ezüst színben is)

T le Paci c  – ez stsz rke

Nagyméretű tartó

1 ,2cm

 pár síléchez vagy 2 hódeszkához0, cm

1 ,2cm

12, cm
 pár síléchez vagy  hódeszkához

12, cm

0, cm
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yorsan, könnyen a tetőre rakható
 zár ató  könnyű kerékpártartó a Toyota tetőcsomagtartóra erő-

sít ető  és biztonságosan rögzíti a kerékpár kerekét és vázát is  
z a tó obb és bal oldalára is rögzít ető  ogy könnyen ozzá 

le essen férni   váztartó részt a tető magasságában le et állítaniőbb termékjellemzők:     

1    2  )rápkérek( sáticapaK

51    63  )gk( sáticapak sejleT

92 x 951   85 x 501  )mc( zS x H keteréM

44    41  )gk( gemötkémreT

08 - 02   07 - 22  )mm( terémzáV

  loznokőtízgör óllánÖ  rezsdnerótraT agyományos kockapro l  al míni m tetőcsomagtartó oz illeszt ető 

satlakozóal zat átsó világítás sulóp 31 ygav 7  -   

iztonság itízgör zohótrat a trápkéreKitízgör zohótrat a trápkéreK     

itízgör zohótua za tótraTitízgör zohótua za tótraT     

- )zohótua sé zehterek( rezsdnerráz sosclukygE  

itísejleT  itísejleT    

gyéb

árosi tközési norma

 si zohkorápkérek sekéfascrát ;gk 02 :gemöt xam itnéknorápkéreK 
önt ető  ogy könnyen ozzáfér en a csomagtartó oz

   fénynek ellenálló műanyag  Kerék szélessége ma   cm

átsó kerékpártartó  
iztonságos szállítás  könnyű fel elyezés és levétel  z asy lick átsó 

kerékpártartó az önálló rögzítőkonzolra csatlakozik

Kerékpártartók
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 elenkor forgalmas t ai  zs folt parkoló ázai erősen igénybe veszik az a tókat  
egny gtató  ogy a Toyota tartozékai által ny tott védelem segíti nt abban  

ogy a Pri s  gyári állapotát a le ető leg osszabb időtartamon át megőrizze

 

03 Oldaldíszcsík

 

LSŐ VÉDELEM

01

03

02

01 Sárfogó gumi
Tökéletesen illeszkedik a tó a kerék árati ívé ez  sökkenti a 
karosszériára felverődő víz  sár és kavicsok mennyiségét  

lölre és át lra is választ ató

02 ökhárítósarok-védő
deális el elyezésének köszön etően védi a karosszériasarkokat 

a karcolódástól  z első és átsó lök árítókra  feketében vagy a 
karosszéria színére f t változatban kap ató

édelem az a tópaneleken keletkező kisebb károk ellen – krómbe-
tétekkel a stíl sosabb látványért  eketében vagy a karosszéria 
színére f t változatban kap ató
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átsó lökhárítóvédő lemez  
 te erbíró fekete műanyagból kész lő elem a átsó

lök árító szélei ez illeszkedik  ogy véd e a fényezést 
a csomagok be- és kirakodása során keletkező karcok ellen

átsó lökhárítóvédő fólia
iszkrét  de megbíz atóan óv a a átsó lök árító fényezését  
z átlátszó  öntapadós fólia tökéletesen illeszkedik

Autótakaró
 kimondottan a Pri s -ra szabott a tótakarót könnyű 

fel elyezni és eltávolítani is  rőtel es védelmet ny t 
az eső  a ó  a ég  a omok és a por ellen
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Toyota ProTect  - könnyűfém keréktárcsa védelem 
A ProTect speciális, szilíciumalapú bevonattal óvja a 
keréktárcsa felületét a fékpor, az útviszonyok és az 
idő árás okozta szennyeződések ellen  

Toyota ProTect  - karosszéria védelem
egít  ogy fenntartsa a k lső fényezés és az oldalablakok 

eredeti meg elenését azáltal  ogy kerámiával erősített 
tömítést alakít ki a fel leteken

avítófesték  spray kivitel
 Toyota fő karosszériaszíneinek tel es skálá a spray 

kivitelben, hogy a fényezésen esett apróbb csorbákat 
gyorsan és könnyen ki avít assa

Kerékőr
 megerősített acélból kész lő kerékőr lekerekített 

pro l a és kódolt k lcsa segítenek megvédeni könnyű-
fém keréktárcsáit  tíl sában illeszkedik a meglévő 
kerékanyák oz

Acél keréktárcsa
ob szt s abroncsok oz tervezt k  mikor aztán 

az idő obbra ford l  a téli tárcsákat egyszerűen 
átcserél eti a könnyűfém keréktárcsákra  így elke-
r l eti a g mik cseré ével áró többletköltségeket

avítófesték  ecsetes kivitel
 karcok és orzsolások könnyen kezel etők a avító-

ecsettel  ráadás l a asználata nem ár semmi kosszal  
alamennyi Toyota karosszériaszínben kap ató  

 

   

  Toyota ProTect szakszerű alkalmazásá oz képzett Toyota tec nik sra van sz kség   részletekkel kapcsolatban  kér k  vegye fel a kapcsolatot Toyota márkaszervizével  
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01 Elakadásjelző háromszög 
ok e rópai országban kötelező a árműben elakadás elző árom-

szöget tartani  ogy a többi árművezető időben értes l ön arról  
ogy egy elakadt ármű vesztegel az ton

02 ényvisszaverő mellény 
ontos felkész lni a váratlanra  átni és látszani  ez a személyes 

biztonság legfőbb szabálya

0  Elsősegélykészlet 
indent megtalál benne  ami nélk löz etetlen a könnyen beszerez-

ető apró sér lések kezelésé ez  z e ez sz kséges felszerelések 
igiénik s és kényelmes tárolására tervezt k

0  Biztonsági egységcsomag
 

 csomag egy tetszetős táskában el elyezett elakadás elző árom-
szöget  elsősegélykészletet és fényvisszaverő mellényt tartalmaz

z a tóápolási szerektől a parkolószenzorokon át a g minyomást ellenőrző 
rendszerig ter edő kínálat nk segítségével még nagyobb biztonságban 
t d at a magát  tasait és a tó át

Kikapcsológombok
 műszerfalra szerelt gombokkal kikapcsol at a a Toyota 

parkolássegítő első és vagy átsó szenzorait  amikor 
nincs sz kség a működés kre

01

03

02

04

Parkolássegítő
 Toyota parkolássegítő e óriási segítséget elent szűk 
elyeken  tó ának felszereltségétől f ggően szereltet et 

szenzorokat az első  a átsó  vagy az első és a átsó lök á-
rítókba  zek az taskabinban el elyezett rendszer ez 
kapcsolódnak  amely egyre sűrűbben ad gyelmeztető 

ang elzést  a ogy közeledik egy akadály oz
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uminyomást ellenőrző rendszer
 legóvatosabb vezető is ki van téve annak  ogy a nem megfelelő levegőnyomás  g miabroncs defektet kap   Toyota g minyo-

mást ellenőrző rendszere csökkenti ennek kockázatát  ezáltal ozzá ár l a biztonságos és atékony vezetés ez  valamint a g mik 
kopásának csökkenésé ez is

 rendszer működésének alap a a kerekekbe szerelt szenzorok  amelyek folyamatosan ellenőrzik a levegőnyomást   szenzorokból 
érkező el alap án a műszerfalon gyelmeztető elzés válik lát atóvá  a a levegőnyomás az előre beállított érték alá esik  így még 
ide ében orvosol at a a problémát

egny gtató olyan biztonságos a tót vezetni  
mint amilyen a Pri s

 Toyota riasztórendszere által ny tott védelem 
ezt a megny gtató érzést azzal fokozza  ogy 
a tó át biztonságban t d at a akkor is  amikor 
vala ol leparkol vele

z a tó gyárilag beszerelt indításgátló ának védel-
mét egészíti ki a atékony riasztó  pcionálisan 
emelésérzékelő is választ ató ozzá  ami kerék-
lopás  illetve vontatásos a tólopás esetén ad 
riasztást

EXTRA VÉDELEM
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STÍLUS AZ UTASTÉRBEN
 Toyota tartozékok stíl sában a részletekre fordított gyelem m tatkozik 

meg  ötvözik a meg elenést  a kényelmet és a praktik mot  ogy kife ez esse 
vel k magáról az életről alkotott személyes véleményét

emmi sem fog ató az eredeti Toyota bőrkárpit kényeztető l sá oz  
z léseket  a tópaneleket és kartámaszokat borító bőr e rópai forrásból 

származik  és legalább annyira kényezteti a szemet  mint a testet  
gyenletes te t rá a  vastagsága és precíz varrása tartóssá teszik a 

bőrkárpitot  amelynek bársonyos ölelésében kényelmes az tazás  
bármilyen ossz  is legyen
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Bőrkárpit  fekete és ezüstszürke
z léseket fekete bőr borít a ybridkék varrással  

ez stsz rke bőrbetétekkel  z a tópaneleket és 
kartámaszt fekete bőr fedi
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Ajtópanelek 
Az ajtópanelek szerves 
részét képezik a Toyota 
bőrkárpitnak  tel essé 
téve a ki nom lt stíl st 
s galló összképet

Kartámasz 
 párnázott kartámasz nemcsak 

a l s ang latot egészíti ki  de 
a ossz  takon megpi entet eti 
ra ta a kar át is
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  Bőrkárpit  fekete  
Kiváló minőségű bőr fedi az léseket  az 
a tópaneleket és a kartámaszt  z lések 
varrása fekete vagy ybridkék színű

Bőrkárpit  antracitszürke
Kiváló minőségű antracitsz rke bőrkárpitot 

asznál nk az lésekre  az a tópanelekre és 
a kartámaszra  z lések varrása a kárpit 
színé ez illeszkedően szintén antracitsz rke

lésfűtés
 l s és a praktik m ötvöződik benne  
 fagyos reggeleken és ideg é szakákon 

még komfortosabbá varázsol a az első léseket
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Küszöbdíszléc 
A küszöbdíszlécek büszkén viselik a hybrid logót. 
Egyedi stílust teremtenek, és egyben védik az 
a tók szöb fényezését is  sak az első a tók oz 
rendel ető
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Thermodoboz  
A 25 literes thermodoboz az autója csomagtérben található, 
12 V-os dugaljzatába csatlakozik. Ha szükséges, melegen vagy 
akár kellemesen űvösen tart a az tazásra csomagolt frissítőket

Keskeny thermodoboz
A kartámasznak is kiváló, 7,5 literes thermodobozt a biztonsági 
övvel le et a átsó lésre erősíteni    -os d gal zatba 
csatlakozik. Melegen vagy hidegen tartja az ételeket, italokat.

Átalakító thermodobozhoz
  -ot  -tá alakít a  így a t ermodobozt nemcsak 

az autójában, de otthon vagy nyaraláskor is használhatja.

  

Hamutartó / kis tároló 
Tökéletesen a po ártartóba illeszkedik  gós fedele nem engedi  

ogy a do ányszag kiáramol on vagy a szemét kiessen belőle

Mindenkinek más és más az autójával szemben támasztott igénye. 
 Toyota tartozékai teret engednek az egyéniségnek  ogy önmaga 

választhassa ki, milyen kényelmi elemekre van szüksége az utazáshoz. 

UTASTÉRI KÉNYELEM
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 nagyméretű csomagtér és az össze a t ató lések révén a család temérdek 
csomag ának ad elyet a Pri s   Toyota tartozékok segítenek abban  ogy 
a csomagtérben rendet tartson

01 Csomagtérszíj 
deális kiegészítő a nagyobb csomagok egy elyben tartásá oz  
 feszítőszerkezettel ellátott szí  a poggyásztér szélé ez csatlakozik  
asználaton kív l felcsévélődik

02 Csomagtároló rekesz 
elytakarékos mód a annak  ogy az tazás oz sz kséges fontos 

kellékeket  példá l a cipőket  átékokat és a tóápolási szereket 
el elyezze a csomagtérben

0  ízszintes csomagrögzítő háló

0  üggőleges csomagrögzítő háló
 

 áló a gyárilag el elyezett kampókra illeszt ető   benne 
el elyezett apró olmik oz könnyen ozzáfér et  és egyben 
rendet tart at a csomagtérben

 gyárilag el elyezett kampókra illeszt ető áló leszorít a táská át  
csomag ait  amelyek így nem cs szkálnak a csomagtérben

Csomagtérrács
 tartós anyagból kész lő csomagtérrács megakadályozza a 

csomagok előreb kását az tastérbe  kkor is praktik s kiegé-
szítő  a nem szeretné  ogy k ty sa az tasok ölébe gor on

SZÁLLÍTÁS AZ UTASTÉRBEN

01 02

03 04
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 Toyota szőnyegei és k lönböző kárpitvédői megbíz ató és megny gtató 
védelmet ny tanak a mozgalmas családi élet vele árói ellen

01 Toyota ProTect* - szövetkárpit védelem
Kife ezetten a te tilből kész lt a tó lések és szőnyegek 
védelmére fe lesztve   ipoallergén anyaggal anélk l 
távolít at a el a kárpitokról a kilöttyenő folyadékot vagy 
a felgy lemlett port  ogy folt maradna tán k

02 umiszőnyeg 

z e traerős szőnyegek megvédik a tó a padlóborítását a 
be ordott sártól  kosztól és omoktól   vezetőoldali 
szőnyeg speciális rögzítésének köszön etően nem mozd l 
el a elyéről

0  Te tilszőnyeg
 pompás  antracit színű te tilszőnyegek a tó a tasterének 

padlóborítását óv ák   vezetőoldali szőnyeg speciális 
rögzítésének köszön etően nem mozd l el a elyéről

0  somagtértálca
 strapabíró  r galmas műanyagból kész lő tálcát cs szás-

gátló fel lettel és megemelt peremmel látt k el  ogy 
megvéd e a csomagtér borítását a sártól  portól  omoktól 
és kiloccsanó folyadékoktól

  Toyota ProTect szakszerű alkalmazásá oz képzett Toyota tec nik sra 
van sz kség   részletekkel kapcsolatban  kér k  vegye fel a kapcsolatot 
Toyota márkaszervizével

01

03

02

04

BELSŐ VÉDELEM
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11 meledév airézssorak – tceTorP atoyoT

Toyota ProTect – könnyűfém keréktárcsa védelem 11
12 meledév tipráktevözs – tceTorP atoyoT
71  sétűfsélÜ



 

 

Az eredeti Toyota tartozékok megjelenése és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. 
A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
Megjegyzés: a prospektusban megjelenő járművek és a műszaki jellemzők eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől.
Az ezen prospektuson található QR-kód® olvashatósága a használt szkennertől függően változhat. 
A Toyota nem vállal felelősséget azért, ha az Ön eszköze esetlegesen nem tudja a QR-kód®-ot beolvasni.
© 2012. Kiadja a Toyota Motor Europe, Tartozékkereskedelmi Osztály, Brüsszel. 
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