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Pro vás a váš Prius
Nádherný vzhled, inovativní technické vybavení, mimořádný komfort 
a praktické použití. Ať už si z naší nabídky vyberete cokoli, můžete si být 
jisti, že originální příslušenství Toyota vždy zvýší užitnou hodnotu 
vašeho vozu Prius. Každý prvek příslušenství je příležitostí přizpůsobit 
si svůj vůz svým vlastním představám.
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Chromované rámečky předních mlhových světel
Charakteristické chromované obruby dodávají 
předním mlhovým světlům typický elegantní vzhled.

Paket Chrom
Svými aerodynamickými liniemi přitahuje Prius pozornost okolí kdekoli 
se objeví. Paket Chrom rozvíjí přirozenou přitažlivost vozu a nese v sobě 
individuální výpověď o stylu a vkusu jeho vlastníka.
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Pakety příslušenství
Pakety nabízené Toyotou zjednodušují výběr vybavení vozu Prius podle vašich 
představ. K dispozici je stylotvorný paket Chrom a praktický paket Protection. 
U obou paketů si můžete být jisti, že jeho výběrem zvýšíte svoje pohodlí 
i hodnotu svého vozu.



Zadní chromovaná lišta 
Zajímavě tvarovaná chromovaná 
lišta zdůrazňuje elegantní kontury 
zádi vozu.

Chromované boční lišty dveří
Jsou tvarovány jako součást 
a zároveň i zdůraznění bočních 
linií karoserie.
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Paket Protection
Prius je perfektním vozem pro lidi s aktivním způsobem života. Hodí se jak do 
města, tak na venkov, jak na dlouhé, tak na krátké jízdy. Jeho praktické použití 
mohou navíc ještě zvýšit další pečlivě navržené prvky z paketu Protection.
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Ochranná lišta zadního 
nárazníku
Nerezová ocel dodává zádi vozu 
zajímavý vzhled a bezpečně 
ochrání povrch zadního nárazníku.

Plastová rohož zavazadlového 
prostoru
Je vyrobena z černé trvanlivé 
pryže, má zvýšený okraj a proti- 
skluzovou povrchovou úpravu.

Vertikální upevňovací síť 
Připevňuje se pomocí bočních 
háčků a umožňuje přehledné 
uspořádání zavazadel v celém 
úložném prostoru.
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Lišty prahů
Stylové lišty z broušeného 
hliníku přispívají k ochraně 
laku prahů dveří.



Spoilery
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Přední spodní spoiler
Doplňuje a zvýrazňuje typický 
tvar mřížky chladiče 
a nárazníku.  

Dokonalá aerodynamika je hlavní myšlenkou pro celý design vozu Prius. 
Všechny spoilery zdůrazňují elegantní křivky karoserie a dodávají vozu 
výrazně sportovní vzhled.



Zadní spodní spoiler
Vhodně ladí s tvarem výfuku 
a opticky snižuje výšku vozu 
nad povrchem silnice.
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Boční spoilery
Dodávají vozu sportovní 
vzhled s nízkým profi lem.



Technologie pro životní styl
Moderní technologie jsou srdcem i duší vozu Prius. 
Právě inovativní myšlení společnosti Toyota je 
příčinou toho, proč je jízda vaším vozem tak příjemná. 
Příslušenství pro životní styl, která jsou součástí celé 
nabídky, dodávají tomuto pocitu ještě větší intenzitu.

Můžete mít například navigaci, která vás bezpečně 
provede významnou většinou států Evropy, systém 
senzorů pro snadné parkování či systémy pro 
mimořádně kvalitní zabezpečení vozu, které vám jistě 
přispějí pro větší klid v duši. 

Každé tlačítko a displej je konstruován uživatelsky 
přívětivě. Každá funkce uspokojí vaše potřeby 
a oprávněná přání.
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Navigační systém Touch & Go
Systém Touch & Go představuje ideální doplnění vašeho vozu Prius, který je vybaven audiosystémem Toyota Touch, avšak bez navigace. 
Oba systémy pozvednou existující audiosystém o třídu výše a vy budete mít k dispozici navigaci s mapovým pokrytím Evropy a s dalšími funkcemi 
usnadňujícími cestování. 

Toyota Touch & Go, Toyota Touch & Go Plus
Je-li váš Prius vybaven audiosystémem Toyota Touch bez 
navigace, můžete jej vylepšit přidáním jednoho či druhého 
zařízení. Oba dva lze zabudovat do stávajícího systému, čímž 
získáte navigaci s mapovým pokrytím Evropy a další funkce 
přispívající k pohodě cestovatelů. 

Systém Touch & Go dále umožňuje dotykové ovládání navigace, 
databázi turistických zajímavostí a výběr jazyka.

Systém Touch & Go Plus má vše, co obsahuje systém Touch & Go, 
a k tomu přidává další funkce, jako je rozeznávání hlasu, 3D 
modely měst a databázi dopravní infrastruktury v daném regionu.
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Zařízení Touch & Go Touch & Go Plus
Velikost obrazovky 6,1” 6,1”
Dotyková obrazovka Ano Ano
Zobrazení jazyků 14 14
Zadní parkovací kamera Ano Ano
Bluetooth® hands-free Ano Ano
Varování před rychlostními kamerami (1) Ano Ano
Rychlostní limity Ano Ano
POI – přes USB připojení (2) Ano Ano
POI – hledání přes internet (2)  Ano Ano
Hudba – USB připojení Ano Ano
Dopravní informace Ano Ano
Hlasový navigátor s výběrem jazyka 14 14
Vstupy pro média CD, USB CD, USB
Audio formáty MP3/WMA MP3/WMA
Poslech hudby přes Bluetooth® Ano Ano
iPod® audio Ovládání přes Ovládání přes
 standardní kabel standardní kabel
Připojení Aux-In Ano Ano
Pokročilé rozpoznávání hlasu - Ano
Převod textu na hlas (čtení textových zpráv) - Ano
E-maily, kalendář - Ano
3D modely měst a krajiny - Ano
Pokročilá databáze pro vyhledávání trasy - Ano

(1) Pokud to umožňuje místní legislativa. (2) V závislosti na možnostech serveru.
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Parkovací asistent
Toyota parkovací asistent je užitečným pomocníkem i u tak dobře ovladatelného vozu jako je Prius. 
S jeho pomocí se snáze vyhnete nechtěnému poškrábání laku.

Systém má ultrazvukové senzory spojené s vnitřní zvukovou signalizací, jejíž tón zvyšuje hlasitost 
i frekvenci, pokud se vůz přibližuje k překážce. V závislosti na výběru modelu můžete mít tyto senzory 
jen v předním či jen v zadním nárazníku nebo dokonce v obou. Přední a zadní zvuková signalizace má 
navíc odlišný tón a v případě potřeby ji lze vypnout. 

 

Parkovací senzory
Ultrazvukové senzory mají stejné barevné provedení jako 
nárazníky.

Vypínač zvukové signalizace
Nepotřebujete-li služby parkovacího asistenta, lze zvukovou 
signalizaci vypnout.
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Bezpečnostní systém vozidla 

Je velmi příjemné vlastnit vůz tak dobře zabezpečený, jako je Prius.
Bezpečnostní systém Toyota hlídá váš vůz, zanecháte-li jej na parkovišti.

Součástí systému je výkonný alarm jako doplněk k vestavěnému imobilizéru. 
Volitelně je k dispozici i senzor náklonu varující při pokusu o krádež kol 
nebo odtažení.
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Prostor na míru
Víceúčelovost, klid a pohoda. Interiér vozu Prius 
nabízí možnost naprosto se oddělit od shonu vnějšího 
světa. Příslušenství Toyota je působivé v tom, že vám 
dává příležitost vytvořit si svůj vlastní osobní prostor.

K luxusnímu vybavení patří i kožené čalounění 
sedadel a stylové detaily, naopak k výrazné 
praktičnosti přispívají podlahové rohože a řešení 
úložného prostoru. Hlavní myšlenkou je prostor 
přizpůsobující se potřebám cestujících a jejich 
životnímu stylu a tomu je podřízeno i veškeré vnitřní 
vybavení vozu.
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Kožený interiér Toyota *
Vyroben z vysoce kvalitní šedé 
kůže. Design je jednotný pro 
sedadla i opěrky hlavy a nijak 
nebrání správné funkci 
airbagů. 

Luxus
Skutečným přepychem, který Prius nabízí, je kožený interiér. Je elegantní 
i praktický a vypadá stejně dobře, jak pohodlně se v něm sedí. Stačí přidat pár 
detailů, jako například ochranné lišty prahů a vyhřívání předních sedadel, 
a získáte Prius, který nemá k dokonalosti daleko.

Vyhřívání předních sedadel
Příjemně vyhřeje přední 
sedadla, když se venku 
skutečně ochladí.

* Na českém trhu není dostupný.
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Podsvícené lišty prahů
Leštěný hliník se 
zabudovaným osvětlením. 
K dispozici pro přední 
boční dveře.

Hliníkové lišty prahů
Dobře vypadající prvek 
sloužící k ochraně laku 
dveřních prahů. K dispozici 
pro přední boční dveře.

Kryt klíče Smart Entry
Kompaktní design zobrazující 
charakteristické logo„HYBRID 
SYNERGY DRIVE“.



20

Maximálně praktický
Lidé mají nejrůznější představy a požadavky na soužití se svým vozem. Pro 
některé bude Prius pouze prostředkem dopravy v místě bydliště, pro jiné 
kamarádem na daleké cesty. Toyota bere v potaz tyto různé individuality 
a nabízí širokou škálu praktického příslušenství. Stačí si jen vybrat.

Gumové podlahové rohože 
Představují dokonalou ochranu proti špíně, blátu a vodě. 
Jsou speciálně vyráběné pro Prius.

Plastová rohož zavazadlového prostoru
Vyrobená z trvanlivé černé pryže s protiskluzovou úpravou. 
Vnější okraje jsou zvednuté.

Textilní podlahové koberce
Z vysoce kvalitní měkké textilie v antracitové barvě poskytují 
opravdu důkladnou ochranu podlahy vozu. V nabídce jsou 
koberce standardní nebo luxury.
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Horizontální síť do zavazadlového prostoru
Snadno se připíná systémem háčků a ok, představuje ideální zabezpečení tašek či kufrů.

Vertikální síť do zavazadlového prostoru
Po připnutí na boční háčky v zavazadlovém prostoru zamezí posouvání a převalování 
menších předmětů.
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Organizér nákladu
Velmi užitečný pomocník pro skladování cestovních nezbytností, 
jakými jsou např. láhve nebo obuv. 

Popelník
Zasouvá se bezpečně do prostoru v konzole a je vybaven víčkem 
s pružinou, které těsně přiléhá na nádobu a je tak schopno udržet 
pachy bezpečně uvnitř.

Chladicí box
Napájí se z 12 V automobilové zásuvky a je schopen udržet 
v čerstvém stavu studené i teplé občerstvení.
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Naprostá jistota
Péči o malé pasažéry je potřeba dokonale promyslet. Bezpečnostní zádržné 
systémy Toyota nabízejí ideální volbu pro každý věk.

S dětskými bezpečnostními sedačkami Toyota neponecháváte nic náhodě.
Jejich upevnění je naprosto bezpečné, tkanina odolná a provedení nabízí jak 
bezpečnost, tak pohodlí. Váš nejdražší náklad bude stoprocentně v nejlepší 
péči na krátkých i dlouhých cestách.

Dětská bezpečnostní sedačka 
Baby-Safe Plus
Pohodlí a bezpečnost pro děti od narození až 
do 9 měsíců věku (váha do 13 kg). 

Dětská bezpečnostní sedačka Duo Plus ISOfi x
Pro děti ve věku od 9 měsíců do 4 let 
(váha 9 až 18 kg).

Dětská bezpečnostní sedačka Kid
Sedačka výškově nastavitelná pro děti ve věku 
od 4 do 12 let (váha 15 až 36 kg). K dispozici se 
systémem ISOfi x nebo pro připevnění pomocí 
bezpečnostních pásů. 
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Nezaměnitelně individuální
Pečlivě tvarované linie dávají vozu Prius hrdý vzhled 
v každé situaci a v každém prostředí. Exteriérové 
příslušenství Toyota mu navíc dodávají individualitu, 
umožňují zdůraznit osobní vkus vlastníka a reagovat 
na dynamiku jeho životního stylu.

Ať už si vyberete některý ze stylotvorných nebo 
ochranných prvků, či prvků pro péči o vozidlo, vždy si 
můžete být jisti, že každý prvek je vyroben speciálně 
pro vůz Prius. Instalace je jednoduchá a integrace 
perfektní. Každý detail vám pomůže zdůraznit 
harmonii mezi vámi a vaším vozem.



26

Rámečky předních mlhových světel
Charakteristické chromované obruby dodávají předním mlhovým světlům typický elegantní vzhled.

Styl
Exteriérové stylové prvky nabízejí vlastníkovi vozu perfektní příležitost 
vyjádřit jeho osobnost a osobní vkus. Jednotlivě i jako celek se příslušenství 
spojuje s designem vozu Prius a vytváří dokonale sladěný, i když zcela 
individuální model.

Ozdobný rámeček předního nárazníku
Chromované lemování, které doplňuje mřížku a přední nárazník.
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Chromované boční lišty dveří 
Jsou tvarovány jako součást a zároveň i zdůraznění bočních linií karoserie.

Ozdobná lišta pátých dveří
Stylově tvarovaná chromovaná lišta zdůrazňuje elegantní kontury zádi vozu.

Ozdobná lišta registrační značky
Chromovaný detail, který zvýrazňuje stylový tvar oblasti kolem umístění registrační značky.
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Okenní defl ektory 
Jejich tvar snižuje úroveň aerodynamického hluku a turbulencí vzduchu uvnitř vozu v případě jízdy s otevřenými okny.

Ochranná lišta zadního nárazníku  
Nerezová ocel dodává zádi vozu zajímavý vzhled a bezpečně ochrání povrch zadního nárazníku.

Ochranné lišty rohů nárazníků
K dispozici pro přední i zadní nárazník. V černém provedení 
s možností nalakování do barvy karoserie.

Ochranná fólie zadního nárazníku 
Čirá samolepicí fólie chránící lak nárazníku.

Ochrana
Příslušenství Toyota pro ochranu vozu jsou navržena pro současný hustý 
provoz na silnici a přeplněná parkoviště. Zvyšují vám pohodlí a pomáhají vám 
udržet váš Prius v tak dobrém stavu, jako když byl nový.
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Boční lišty 
Ochrana proti menším poškozením bočních panelů. K dispozici v černé barvě nebo barvě karoserie.

Lapače nečistot 
Tvar zástěrek je přizpůsoben blatníkům vozu. K dispozici pro přední i zadní kola.

Zabezpečení 
a ochrana kol
Další příslušenství Toyota přinášejí rozšířené 
možnosti zabezpečení vozu Prius v centrech měst 
i na vesnici, na zledovatělých, zasněžených nebo 
mokrých cestách i při zanechání vozu 
na parkovišti. 
Přispívají tak k vašemu klidu a pohodě.

Zámky litých kol
Pojistné matice se zaobleným 
profi lem a kódovaným klíčem 
přispívají k ochraně litých kol.

Ocelová kola
Vysokopevnostní kola 
speciálně určena pro použití 
se zimními pneumatikami.



Pro volný čas
Střešní nosič Toyota rozšiřuje možnosti využití vašeho vozu a zvyšuje vaši 
fl exibilitu při objevování nových možností trávení volného času. Střešní nosič 
je možno doplnit celou řadou volitelných přepravních nosičů pro nejrůznější 
speciální účely.

Střešní nosič Toyota
Pevná a zároveň lehká 
hliníková konstrukce se 
zabudovaným zamykáním.

Upínací popruhy      
Ultra pevné popruhy s torzním 
utahováním pro zajištění 
nákladu na střešním nosiči.
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Zavazadlový box (luxury)
Aerodynamický tvar, velký prostor uvnitř, prvotřídní povrchová úprava vně i uvnitř, bezpečnostní 
zamykání, otvírání na straně spolujezdce. 

Ski box
Tvar ideálně uzpůsoben pro převážení lyžařské výzbroje, prvotřídní povrchová úprava vně i uvnitř, 
bezpečnostní zamykání, otvírání na straně spolujezdce.

Nosič kajaku (luxury)
Kajak se upevní v pozici na 
boku, což vytvoří prostor pro 
upevnění dalšího vybavení.
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Střešní nosiče lyží a snowboardů 
V nabídce ve třech velikostech (malý, střední, velký), uzamykatelné. 
V provedení luxury lze držák posouvat ke straně vozu, což umožňuje 
snadnější manipulaci s lyžemi při jejich nakládání a sundávání.
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Zadní nosič jízdních kol se systémem Easy Click
Odlehčený, uzamykatelný ocelový nosič pro bezpečný transport 
až 2 jízdních kol. Systém Easy Click zjednodušuje instalaci 
i odstranění nosiče, umožňuje naklánění pro snadnější přístup 
do kufru, díky němu se nosič snadno naplocho složí a skladuje, 
pokud se nepoužívá. Nosič je doplněn zadními světly 
a držákem na RZ.

Nosič jízdních kol - standardní
Uzamykatelný, se systémem rychloupínání usnadňujícím 
nakládání a sundávání kola ze střechy. 

Nosič jízdních kol - optimal
Má tvarovanou lištu k uchycení kol a bezpečnostní ochranný 
systém proti krádeži. Lze jej upevnit na kteroukoliv stranu vozu.

Nosič jízdních kol - luxury 
Uzamykatelná, odlehčená hliníková konstrukce s úchyty rámu i kol. 
Úchyty rámu lze přizpůsobit výšce střechy. Lze jej upevnit na 
kteroukoliv stranu vozu.
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Péče o vůz
Někdy jsou to jen maličkosti, které dokážou velké věci. Prius myslí i na detaily, které vám pomohou v péči o sebe i o váš vůz.

08

01 03
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02 01  Výstražný trojúhelník  
a autolékárnička   

  Základní výbava pro cokoli, 
co vás na cestách může 
potkat.

02  Sada náhradních žárovek   
  Vždy jistě a bezpečně 

s kompletní sadou 
náhradních žárovek.

03  Refl exní vesta  
  Vidět a být viděn 

– základní pravidlo osobní 
bezpečnosti.

04  Náhradní baterie   
  Ideální pro Vaše vozidlo 

Prius.

05  Opravný lak   
  Na opravu drobných 

poškození laku, k dispozici 
v provedení tužka nebo 
ve spreji.

06  Sada na opravu 
pneumatik 

  Zalepí a dohustí 
poškozenou pneumatiku.
Pracuje po připojení do 
12 V zásuvky auta.

07  Péče a údržba vozu   
  Kompletní řada čistících 

a leštících prostředků, 
olejů a provozních kapalin 
je k dostání u vašeho 
místního prodejce vozů 
Toyota.

08  Stickerfi x*   
  Samolepky na místa 

s poškozeným lakem 
menších rozměrů.

09  Toyota ProTect*

Profesionálně aplikovaný 
balíček ochranných 
produktů zajistí špičkovou 
ochranu laku auta, litých 
kol i čalounění interiéru.09

*Máte-li zájem o více informací, obraťte se na vašeho autorizovaného 
prodejce Toyota.
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Ochranná lišta zadního nárazníku 28 
Ochranné lišty rohů nárazníků 28 
Okenní defl ektory 28 
Organizér nákladu 22 
Ozdobná lišta předního nárazníku 26 
Ozdobná lišta registrační značky 27 

 Strana
Ozdobná lišta pátých dveří 27 
Parkovací asistent 14 
Péče o vůz  34 
Plastová rohož zavazadlového prostoru 20 
Popelník  22 
Rámečky předních mlhových světel 26 
Sítě do zavazadlového prostoru  21 
Ski box  31 
Střešní nosič  30 
Střešní nosiče lyží a snowboardů 32 
Textilní podlahové koberce 20 
Toyota Touch & Go  12 
Upínací popruhy 30 
Vyhřívání předních sedadel 18 
Zadní nosič jízdních kol se systémem Easy Click 33 
Zámky litých kol 29 
Zavazadlový box 31

Abecední seznam doplňkového vybavení



 Na veškeré originální příslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky/100 000 km v případě montáže na nové vozidlo. V ostatních případech platí záruka 2 roky. Vzhled, 

specifi kace a příslušenství podléhají změnám bez předchozího oznámení. Podrobné informace o kompatibilitě vašeho modelu vozu s příslušenstvím uvedeným v katalogu 

získáte u autorizovaného partnera Toyota. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v žádné formě ani žádným prostředkem bez 

předchozího písemného svolení společnosti Toyota. Upozornění: Vyobrazená vozidla a detailní specifi kace se mohou lišit od nabízených specifi kací vozidel a příslušenství 

v ČR. Více informací najdete na www.toyota.cz nebo navštivte nejbližšího autorizovaného prodejce Toyota.
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