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 בכל יום אנו מביטים קדימה, מתקדמים ומתפתחים.
 התשוקה שמניעה אותנו היא תמיד לשמח -

 עם מכוניות שעולות על כל הציפיות, מרגשות,
מלהיבות, מרגיעות ומספקות דרך חיים טובה יותר עבורנו.
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התמונה להמחשה בלבד.

+TOYOTA PRIUS  - המיניוואן שמעניק חוויה היברידית ל-7 נוסעים
+PRIUS תוכנן במטרה ליצור הרמוניה וחוויית נסיעה מכל הבחינות. בעוד שעיצובו מושפע מהעיצוב המובהק המזוהה עם ה-PRIUS המוכרת, 

ה +PRIUS מביא עימו מאפיינים ייחודיים נוספים: תא מטען גדול ורחב וספויילר אחורי המשתלב בקווי המתאר המעוצבים להפליא.
העיצוב האווירודינאמי יוצא הדופן תורם גם לתצרוכת דלק יעילה במיוחד.

PRIUS+

התמונות להמחשה בלבד.
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הספק משולב

136
כוחות סוס

צריכת דלק

24.4
ק"מ/ליטר

CO2 פליטת

96
גרם/ק"מ

מ-0 ל-100 קמ"ש

11.3
שניות

הנתונים הינם בתנאי נסיעה משולבת, עפ״י נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה ואינם משקפים צריכה בפועל.
ייתכן פער בין נתוני צריכת הדלק המפורסמים, שהינם כאמור בתנאי ניסוי ומעבדה, לבין צריכת הדלק בפועל. התמונה להמחשה בלבד.

 עירוני וידידותי לסביבה, עם טכנולוגיית
Hybrid Synergy Drive®

ומנוע  מנוע חשמלי  מנועים,  שני  בין  ®Hybrid Synergy Drive משלבת  טכנולוגיית 
בנזין 1.8 ליטר, הפועלים ביחד כדי להעניק חוויית נהיגה מושלמת. כך ניתן לנהוג בעיר 

כאשר המכונית עושה שימוש מרבי במנוע החשמלי וליהנות מחוויית נהיגה שקטה.
ה +PRIUS ניצב בקדמת הטכנולוגיה בזכות מצבר Lithium-Ion המאפשר ביצועים 

טובים יותר, טעינת מצבר מהירה ויעילה יותר וחיסכון רב יותר בדלק.

 ה +PRIUS משתמש באופן אוטומטי בטכנולוגיית ®Hybrid Synergy Drive כדי לבחור 
את מצב הנהיגה האופטימאלי עבורך, אך ניתן לבחור גם בין 3 מצבים בלחיצת כפתור:

מצב EV – מתאים לתנועה איטית בפקקים או למצבי עצירה. במצב זה פועל המנוע 
.CO2 החשמלי בלבד עד למרחק של 2 ק"מ, ללא צריכת דלק וללא פליטה של

מצב POWER – מתאים לנסיעה בכבישים מהירים. במצב זה, כוח המנוע מגיב באופן 
מהיר יותר.

מזמן תגובת  זה מפחית מעט  רגילה. מצב  יומיומית  לנסיעה  – מתאים   ECO מצב 
הדוושה ובכך מפחית את צריכת הדלק בהתאם.

Hybrid Synergy Drive®

ביצועים
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התמונות להמחשה בלבד. דגם ה +PRIUS משווק בישראל עם ריפודי בד מהודרים. 

ה +PRIUS מעניק לך רמות חדשות של מרחב ונוחות, הודות למקום מרווח המתאים ל-7 נוסעים ובו זמנית גם מקום אחסון גדול במיוחד.
 התכנון החכם ב +PRIUS ניכר בכל מקום הודות לתצורות מגוונות לארגון ואחסון. מושבי השורה השנייה והשלישית מתקפלים ומתפצלים

באופן עצמאי ומאפשרים התאמה אופטימאלית לצרכיך.

 כל המושבים בסידור רגיל
מקום מרווח ל-7 נוסעים ונפח אחסון 

של עד 232 ליטר )עד גובה גג(

 מושב בודד מקופל
בשורה השלישית

 אופציית אחסון לחפצים ארוכים
ע"י קיפול מושבים באופן נפרד

5 מושבים מקופלים
)שורה שנייה ושלישית(

מרחב פנימי

מקום לכל המשפחה עם 7 מקומות ישיבה
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התמונה להמחשה בלבד.

בטחון ובטיחות

בטיחות מעל הכל
בטיחות

7 כריות אוויר:
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

2 כריות אוויר וילון צידיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג

אפשרות לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע באמצעות מפתח עם חיווי
מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח הבלימה

מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום
מערכת VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק

מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש
מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה

מערכת EBS - התראה לבלימת חירום
משענות ראש קדמיות אקטיביות מתכווננות מעלה ומטה

נקודות עיגון למושבי ילדים ISOFIX במושבים האחוריים בשורה 2
מערכת TPWS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים

הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות
חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, כיוון גובה, נורית חיווי וזמזם התראה

5 חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית וזמזם התראה
נעילת בטחון לדלתות אחוריות
קורות פלדה כפולות בדלתות

אימובילייזר מקורי
מערכת בטיחות Mobileye בהתקנה מקומית הכוללת: 

התרעה על אי שמירת מרחק 
התרעה לפני התנגשות חזיתית 

זיהוי הולך רגל ורכב דו גלגלי
התרעת סטייה מנתיב 

בטיחות
7 כריות אוויר:

2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

2 כריות אוויר וילון צידיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג

אפשרות לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע באמצעות מפתח עם חיווי
מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח הבלימה

מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום
מערכת VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק

מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש
מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה

מערכת EBS - התראה לבלימת חירום
משענות ראש קדמיות אקטיביות מתכווננות מעלה ומטה

נקודות עיגון למושבי ילדים ISOFIX במושבים האחוריים בשורה 2
מערכת TPWS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים

הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות
חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, כיוון גובה, נורית חיווי וזמזם התראה

5 חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית וזמזם התראה
נעילת בטחון לדלתות אחוריות
קורות פלדה כפולות בדלתות

אימובילייזר מקורי
מערכת בטיחות מוביל איי הכוללת את התראות הבטיחות הבאות:

התרעה על אי שמירת מרחק
התרעה לפני התנגשות חזיתית

התרעה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב דו גלגלי
התרעת סטייה מנתיב

זיהוי רכב דו גלגלי
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מפרט טכני

מפרט טכני
מנוע בנזין

2ZR-FXEדגם

4 צילינדרים 16שסתומים VVT-i סוג מנוע
1798נפח )סמ"ק(

99/5200הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
136הספק מרבי משולב )סל״ד/כ"ס(

14.5/4000מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(
88.3X80.5קדח X מהלך )מ"מ(

13.0:1יחס דחיסה
קדמיתסוג הנעה

אלקטרונית מבוקרת מחשבהצתה

מנוע חשמלי
MG2דגם 

)V( 650מתחV

82 הספק מרבי )כ"ס(
21.1מומנט מרבי )קג"מ(

MG1   גנרטור

מצבר הנעה
)V( 201.6מתחV

ליתיום יון סוג מצבר
מתחת למשענת יד קדמיתמיקום מצבר היברידי

ביצועים
26.3צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

23.8                   בין עירונית )ק"מ/ליטר(
24.4                   משולבת )ק"מ/ליטר(

96פליטת CO2 )גרם/ק"מ(
11.3תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

165מהירות מרבית )קמ"ש(
5.5רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

צמיגים
205/60R16 92V  מידה

מערכת דלק
45קיבולת מיכל דלק )ל'(

95 אוקטן, נטול עופרתסוג דלק )בנזין(
1545 מ"מ
1775 מ"מ

1540 מ"מ
1775 מ"מ

"מ
 מ

15
75

2780 מ"מ 920 מ"מ945 מ"מ
4645 מ"מ

*הנתונים הנ"ל הינם עפ"י נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה 

היגוי 
מסרק ומוט משונןמערכת הגה

חשמליתהגברת כוח להגה

מתלים
מקפרסוןקדמיים
קורת פיתולאחוריים

בלמים
דיסק מאווררקדמיים
דיסק אחוריים

תיבת הילוכים היברידית רציפה
3.703יחס העברה סופי

12V מערכת חשמל
45מצבר )אמפר X שעה(

מידות ומשקלים
4645אורך כללי )מ"מ(
1775רוחב כללי )מ"מ(
1575גובה כללי )מ"מ(

2780רוחק סרנים )מ"מ(
1540מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
1545מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(
7מספר נוסעים )כולל הנהג(

1500משקל עצמי )ק"ג(
145מרווח גחון )מ"מ(

232נפח תא מטען )ליטר( מצב 7 נוסעים עד תקרת הרכב
784נפח תא מטען )ליטר( מצב 5 נוסעים עד תקרת הרכב
1750נפח תא מטען )ליטר( מצב 2 נוסעים עד תקרת הרכב

התמונות להמחשה בלבד.
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מפרט אבזור

מפרט אבזור
עיצוב ואביזרים חיצוניים

כניסה חכמה - Smart Entry )בדלת נהג בלבד(
פנסי LED קדמיים ואחוריים

פנסי ערפל קדמיים
)DRL( קדמית LED תאורת יום

מראות צד בצבע הרכב, מתקפלות ומתכווננות חשמלית עם פנסי איתות
חישוקי סגסוגת קלה עם צלחות כיסוי מהודרות )טסות(

)Space Saver( גלגל חלופי קטן

עיצוב ואביזרים פנימיים
*Bluetooth עם מסך מגע "6.1, מצלמה אחורית ודיבורית TOYOTA TOUCH 2 מערכת

צג נתונים מרכזי המשולב בלוח המחוונים ומציג נתוני דרך
כניסת AUX ו-USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית

6 רמקולים
אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית ה-Bluetooth*, צג נתוני הנסיעה ומיזוג האוויר

הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק, מצופה עור
)Cruise Control( בקרת שיוט

מערכת התנעה חכמה )Keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח ע"י זיהוי אוטומטי של השלט
2 מפתחות שלט )Keyless(- לפתיחה והנעה של הרכב ללא שימוש במפתח

חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך
מיזוג אוויר מקורי עם בקרת אקלים דיגיטלית

2 שקעי 12V )בקונסולה מרכזית ובתא המטען(

תאי אחסון
תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות והאחוריות

מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור )1 בקונסולה מרכזית + 1 לנוסע ליד הנהג + 2 לנוסעים בשורה 3(
תא כפפות כפול )עליון + תחתון(

קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד קדמית מרופדת
תא מטען מרופד ומואר, הכולל תא אחסון מתחת לרצפה ותאי אחסון צידיים

כיסוי גלילה + רשת נוחות מודולארית לתא מטען המאוחסן ברצפת תא המטען

1G3 1 לבן פנינה מטאלי 070אפור גרניט מטאליF7 לבן צחור 040כסוף מטאלי

עיצוב ואביזרים פנימיים
כפתור EV המאפשר מעבר לשימוש במנוע חשמלי בלבד

כפתור ECO לנהיגה חסכונית
כפתור POWER לנהיגה ספורטיבית

סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו
מושב נהג מתכוונן לגובה

כוונון חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג
מושבי שורה 2 מתכווננים קדימה ואחורה

מושבי שורה 2 מתפצלים ומתקפלים )40/20/40(
מושבי שורה 3 מתפצלים ומתקפלים למצב שטוח לחלוטין )50/50(

ריפודי בד מהודרים
רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור 

סט שטיחים מקורי
מאפרה

התמונות להמחשה בלבד.

.Toyota Touch 2 :המותקנת בפריוס+, אשר הינה מסוג Bluetooth-מומלץ לבדוק את תאימות הטלפון הנייד שברשותך למערכת ה*
www.toyota-tech.eu/bluetooth/search.aspx :את הבדיקה ניתן לעשות בלינק הבא
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,TOYOTA TOUCH 2 מערכת
עושה לך חיים קלים יותר

במרחק נגיעה.
מערכת ייחודית של TOYOTA המאפשרת לבצע מגוון פעולות בנגיעה קלה, 

לנוחות והנאה בנהיגה.

מסך מגע צבעוני "6.1: להצגת נתונים ושליטה מלאה במגוון מערכות הרכב,  • 
בנגיעה אחת רכה.  

•  דיבורית Bluetooth*: חיבור לטלפון הסלולארי המאפשר שליטה נוחה 
באמצעות מסך המגע.

 •  נגן CD הקורא קבצי MP3: להשמעת שירים וקבצים שילוו אותך לאורך
כל הדרך, בהתאם לטעמך האישי.

רדיו: ליהנות מכל תחנות הרדיו האהובות בקליטה איכותית ומשופרת,  • 
עם שליטה קלה ונוחה במרחק נגיעה.

חיבור USB+AUX: לחיבור נגני מוסיקה ניידים ושליטה על קבצי המוסיקה.  •
הצגת נתוני הרכב: צריכת דלק מיידית וממוצעת, טווח נסיעה משוער  • 

ביחס לכמות הדלק, מהירות נסיעה ממוצעת ועוד.
Energy Monitor: מציג את אופן ניצול האנרגיה, כך שתוכל למקסם  • 

את יעילות וביצועי הנהיגה שלך.

מפרט אבזור

אבזור עשיר

*בכפוף לתאימות הטלפון הנייד שברשותך להתקן ה-Bluetooth ברכב. התמונה להמחשה בלבד.
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TOYOTA איכות השירות של
בסוכנויות המשנה של TOYOTA, הפרוסות ברחבי הארץ, 

תקבל שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, על ידי 
אנשי מקצוע שהוכשרו והוסמכו עפ"י הנחיות היצרן. כך 

תשמור על ערך רכבך לאורך שנים רבות.

שירות 24/7 
שירות טויוטה בדרכים 24/7 נותן מענה אישי וסיוע 

בעת הצורך, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 
בסוכנויות המשנה המורשות ברחבי הארץ.

שקט נפשי ואיכות הסביבה

פרסום זה הוא בינלאומי ולכן יתכן שהצילומים או ההסברים אינם מתייחסים בהכרח לתכונות, מפרטים, ציוד ואביזרים האפשריים בכל ארץ וארץ, בין אם כציוד סטנדרטי או כהזמנה. כמו כן, 
יתכן שתכונות מסוימות הושמטו. לכן, פנה תמיד אל נציג המכירות והתייעץ עימו לגבי הפרטים השונים. חברת "יוניון מוטורס", יבואנית TOYOTA בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות 
מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. האביזרים הנראים בפרסום זה הם מקוריים של TOYOTA וחלקם ניתנים לרכישה תמורת תוספת תשלום. כל הנתונים 

המתייחסים לביצועי הרכב לקוחים מתחשיבים של חברת TOYOTA המבוססים על מכוניות מייצור שוטף. ט.ל.ח.      

גישת מחזור החיים של TOYOTA לאיכות הסביבה

4
 נהיגה ושירות

נהיגה מחושבת יותר ב-TOYOTA יכולה לסייע לך להפחית את חשבון הדלק ולצמצם את פליטות 
ה- CO2. צוותי המכירות ישמחו לייעץ לך כיצד ניתן להפיק את המיטב מהרכב החדש שלך 

ולהשיג נצילות דלק מרבית. לאחר שהרכב יצא מהסוכנות, כדאי להעביר את הטיפול בו לידיהם 
האמונות של צוותי השירות של TOYOTA, זאת בכדי להבטיח שנים של ביצועים טובים ואיכותיים. 

בנוסף, השימוש בחלקים מקוריים ומשוחזרים מסייע להפחית את השפעתנו על הסביבה.

3
סוכנויות רכב

הנהגת שיפורים שוטפים ביעילות הסביבתית של רשת אולמות התצוגה 
ומרכזי השירות של TOYOTA, היא אחת ההתחייבויות שלקחנו על עצמנו. 

סוכנויות המשנה של TOYOTA  בעלות תקינת ISO 14001 לאיכות הסביבה.

2
לוגיסטיקה

ייצור מקומי משמעו פחות קילומטרז' 
בשינוע, גורם המקטין את 'טביעת 

הרגל' הסביבתית שלנו. אנו 
ב-TOYOTA דואגים כל הזמן לשפר 

את יעילות העומסים ולצמצם את 
מרחקי הנסיעות, תוך העדפה 

לתחבורת רכבות.

1
תכנון וייצור

אנו ב-TOYOTA עושים כל מאמץ להפחית את השפעת תהליך הייצור 
על הסביבה. בעת התכנון והפיתוח של רכב חדש, כל מרכיב נבדק 

לעומק כדי להבטיח יעילות סביבתית אופטימלית לכל אורך מחזור החיים 
שלו ולהפחית פליטות של המזהמים העיקריים. ה +PRIUS החדש 

.CO2 מצביע על הפחתה של 33% בשיעור פליטת

5
 REDUCE )הפחתה(, 

REUSE )שימוש חוזר(,
 RECYCLE )מיחזור(

זאת המנטרה העומדת בלב עסקיה של TOYOTA כבר מימיה הראשונים. 
לדוגמה, 95% מהחלקים המרכיבים את ה +PRIUS ניתנים למיחזור או שימוש 

חוזר, 100% מהחומרים מקודדים כדי להקל על הפירוק, וארבע מתכות 
 .EC/2000/53 כבדות הוסרו לחלוטין מתהליך הייצור בהתאם להנחיה האירופית

ה +PRIUS יעניק לך שקט נפשי לאורך כל הדרך,
.TOYOTA -בזכות האמינות והאיכות שהפכו לשם נרדף ל

שירות, איכות ואמינות

100%
חלפים מקוריים, לבטיחות שלך

חלקי חילוף מקוריים
ה +PRIUS מתוכנן כך שעלות האחזקה תהיה נמוכה ככל 

האפשר. מומלץ להשתמש בחלפים מקוריים, אשר יוצרו עפ"י 
מפרט מחמיר ומדויק של היצרן ומותאמים באופן מלא לרכב.

כך תבטיח לעצמך שרכבך ישרת אותך באמינות ובבטיחות וכן 
ישמור על ערכו לאורך שנים רבות. חברת TOYOTA מעניקה 

אחריות לשנה מלאה לכל חלק מקורי אשר יותקן ברכבך, 
ללא הגבלת ק"מ.

תכנית הטיפולים
 ה +PRIUS זקוק לטיפול כל 15,000 ק"מ 

או שנה )המוקדם מביניהם(.

 תכנית הארכת שירות היברידית
המצבר ההיברידי ברכבך נכלל במסגרת אחריות היצרן למשך חמש שנים או 

100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.
לקראת תום תקופת האחריות של המצבר ההיברידי ועל מנת שתוכל 

להמשיך ליהנות מחוויית נסיעה מהנה ושקטה, הוכנה עבורך תכנית הארכת 
שירות היברידית*. תוכנית זו ניתנת למימוש באמצעות בדיקה שנתית למצבר 

ההיברידי, במסגרתה תוכל ליהנות מהארכת שירות על המצבר ההיברידי 
למשך שנה או 15,000 ק"מ המוקדם מביניהם, עד לשנה העשירית של רכבך.

שנות
שנות10שירות
10שירות

1010
שנות
שירות
שנות
שירות

10
שנות
שירות

שנות

*התכנית בכפוף לתקנון וכרוכה בתשלום 

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
PRIUS+דרגה 4.22בינעירוני3.8עירוני

EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 7

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
74PRIUS+68743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי
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לרשותכם סוכנויות משנה טויוטה ברחבי הארץ, לסוכנות הקרובה חייגו:                         
toyota.co.il ב-      ובקרו אותנו באתר האינטרנט LIKE עשו לנו

הורידו עוד היום את אפליקציית


