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HYBRI D E

De auto die meer dan 20 jaar geleden bepalend was
voor het hybride-segment, is dat nog steeds. De Prius
combineert dynamische prestaties met voortreﬀelijke
rijeigenschappen en blinkt daarmee uit in rijplezier én
eﬃciency. Bovendien is hij stiller dan ooit, wat garant
staat voor een rustgevende rijervaring en volmaakte
ontspanning achter het stuur.

S P ECIF ICATIE S
HYBRID

1,8 liter benzine hybride automaat
Vermogen
Koppel
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90 kW (122 pk)
163 Nm

De 1,8 liter motor staat garant
voor soepele en aansprekende
rijeigenschappen.
De batterij van de auto laadt tijdens
het rijden op, zodat hij nooit aan de
stekker hoeft. Daarbij is de Prius de
meest eﬃciënte Full Hybrid.

HYBRIDE
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Eigentijds

DESIGN
Intelligent
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H EL D E RE
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VAN
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AUTORIJDEN

O P VA LLE ND

S ILH O UET

De eigentijdse uitstraling van de nieuwe Prius sluit
aan bij zijn hoogstaande rijgedrag. Het bekende
wigvormige silhouet blijft ook met deze nieuwe
generatie van de Prius behouden. Tegelijkertijd zijn de
lijnen onmiskenbaar gemoderniseerd om de stroomlijn
verder te verbeteren. Het resultaat: een auto die net zo
fraai is om naar te kijken als om in te rijden.

Koplampen
Aan de voorzijde vormen de
koplampen een stijlvol gevormd
cluster dat de elegante lijn van de
motorkap benadrukt.
Achterlichten
De opvallend vormgegeven
achterlichten vestigen de aandacht
op de elegante horizontale lijnen
van de auto.
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DESIGN
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Voortreffelijk

COMFORT
en gebruiksvriendelijke
E E N

I N T E RIE U R

VO O R

ELKE

TECHNOLOGIE

DAG

Elk detail telt bij het ontwerpen van een gastvrije ambiance.
Het interieur van de Prius combineert hoogwaardige
materialen met een overzichtelijk, modern design. Een HeadUp Display projecteert gegevens als de rijsnelheid, actieradius
en andere belangrijke informatie rechtstreeks op de voorruit,
terwijl het gebruiksvriendelijke Toyota Touch® 2 with Go Plus
systeem het gebruik van functies voor entertainment en
navigatie eenvoudig maakt.

Airconditioning
De slimme airconditioning maakt
gebruik van sensoren om de
gekoelde lucht alleen te geleiden
langs zitplaatsen die bezet zijn.
Draadloze oplader
Met een grote draadloze oplader
houdt u uw smartphone zonder
kabels altijd opgeladen.
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INTERIEUR
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Alle

INFORMATIE
tot uw
V E I L I G H E I D

E N

G E M O E D S RU ST

Het innovatieve Toyota Safety Sense geeft een
nieuwe dimensie aan rijhulpsystemen. Het systeem
anticipeert met behulp van 22 strategisch geplaatste
sensoren op potentieel gevaar, en waarschuwt u zodat
u tijdig kunt reageren. Zo wordt autorijden voor alle
passagiers én uw medeweggebruikers veiliger.
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BESCHIKKING

M ET

TOYOTA

SA F ET Y

S E N S E

VEILIGHEID

Toyota Safety Sense
Het hart van Toyota Safety Sense
wordt gevormd door vijf actieve
technologieën: Pre-Collision System*
met Pedestrian Detection, Lane
Departure Alert met Steering Control,
Automatic High Beam, Road Sign
Assist en Adaptive Cruise Control.

Blind Spot Monitor
Met Blind Spot Monitor kunt u
veiliger van rijbaan veranderen.
Zodra de sensoren aan de achterzijde
een andere auto in uw blinde hoek
registreren, verschijnt er in de
desbetreﬀende buitenspiegel een
waarschuwingssignaal. Geeft u
desondanks richting aan om van
rijbaan te veranderen, dan begint het
signaal in de spiegel te knipperen.
Intelligent Parking Assist
Dit systeem helpt u met behulp van
ultrasoon sensoren automatisch te
parkeren op de gekozen parkeerplek.
U hoeft alleen gas te geven, terwijl
de auto automatisch remt om
aanrijdingen en parkeerschade te
voorkomen.

* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.
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UITVOERINGEN
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CO MFO RT

NIV E AU

DYNAMIC

BELANGRIJKSTE UITRUSTING
— Bi-LED koplampen
— 15" velgen met wieldoppen
— Smart Entry, inclusief achterklep
— Lichtsensor
— Automatisch dimmende binnenspiegel
— Climate Control
— Lederen stuurwiel
— Delen dashboard soft touch
— Stoelverwarming voorstoelen
— Head-Up Display (HUD)
— Adaptive Cruise Control (ACC)
— Regensensor
— Toyota Safety Sense
– Blind Spot Monitor (BSM)
– Rear Cross Traﬃc Alert (RCTA)
– Pre-Collision System (PCS)
– Lane Departure Alert (LDA)
— Veiligheidssystemen:
ABS, EBD, BA, VSC en TRC
— Parkeerhulpcamera achter
— 6 speakers
— Toyota Touch® 2 multimediasysteem
met 7" touchscreen
OPTIONEEL
— Multimedia Plus Pack
– Toyota Touch® 2 Go Plus
navigatie systeem
– 10 speaker JBL audio
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UITVOERINGEN

EXECUTIVE

BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING
T.O.V. DYNAMIC
— Elektrisch schuif-/kanteldak
— Draadloze lader telefoon
— Lederen bekleding, zwart
— Intelligent Clearance Sonar (ICS)
— Intelligent Parking Assist (IPA);
parkeerhulp
— Parkeersensoren voor en achter
— JBL audio met 10 speakers
— Toyota Touch® 2 Go Plus
navigatiesysteem

Afgebeeld: de Prius Executive
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ACCESSOIRES

Uw nieuwe Prius is een bijzondere auto die u nog
specialer kunt maken met originele accessoires van
Toyota. Deze zijn ontworpen met dezelfde kwaliteit
en evenveel oog voor detail als uw Prius.

STIJLVOLLE ACCESSOIRES
1

1. Verlichte dorpellijsten
Met deze verlichte dorpellijsten geeft
u uw Prius een stijlvol accent.
2. Aluminium dorpellijsten
Geef uw Prius een moderne uitstraling
en bescherm tegelijkertijd de lak op
de dorpels.
3. Zwarte stootlijsten
De contouren van deze zwarte
stootlijsten geven uw Prius een even
subtiele als krachtige uitstraling.

14

3

2

ACCESSOIRES
1

2

1. Verwijderbaar of vaste trekhaak
Uw nieuwe Prius is de eerste hybride die een aanhanger
kan trekken. De trekhaak van Toyota is geschikt voor een
aanhangergewicht tot 725 kilo en wordt geleverd inclusief
de benodigde bedrading.
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2. Allesdragerset
Afsluitbaar, licht en uitermate stevig. Voorzien van stijlvolle,
aerodynamisch gevormde dragers en klemmen om windgeruis
te verminderen. Eenvoudig te monteren en op te bergen.
3. Fietsdakdrager
Afsluitbare fietsdrager met stevige, verstelbare beugels
voor frame en velgen.
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4. Opklapbare fietsendrager t.b.v. 2 fietsen
De veilige manier om één of twee fietsen (ook mountainbikes,
racefietsen en elektrische fietsen) te vervoeren. Dankzij het
moderne ontwerp blijft de bagageruimte toegankelijk, zelfs
als er fietsen op de fietsendrager zijn gemonteerd. Bovendien
is hij volledig inklapbaar voor het gemakkelijk monteren,
dragen en opbergen van de fietsendrager. Hij is voorzien van
veiligheidsvergrendelingen voor de fietsen op de drager en
voor de drager op de auto. Bovendien is de drager uitgerust
met volledige verlichting, een kentekenplaathouder en een
13-polige stekker.
5. Parkeersensorset voor & achter
Sensoren in de voor- en achterbumpers die bij het inparkeren
waarschuwen voor obstakels.
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ACCESSOIRES VOOR BESCHERMING

1. Spatlappen achter
Deze speciaal gevormde spatlappen
beschermen de lak van uw Prius
tegen vuil, modder en steenslag.
2. Stootlijsten
Beschermen de flanken van de Prius
tegen krassen en andere kleine
parkeerschade.
3. Beschermstrip achterbumper
Beschermt de lak op de
achterbumper van uw Prius tegen
krassen tijdens het in- en uitladen
van zware voorwerpen.
4. Laadvloerbescherming
Deze mat is gemaakt van stevige,
duurzame kunststof en voorzien
van opstaande randen en
antislippatroon. Zo wordt het tapijt
in de bagageruimte beschermt
tegen modder en vocht.
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ACCESSOIRES

TRANSPORT ACCESSOIRES

1. Dakdragers
Deze dakdragers zijn robuust,
afsluitbaar, licht en gemakkelijk
te monteren. Zo maakt u uw Prius
praktischer én stijlvoller.
2. Bagagesystemen – skibox
Thule Motion 800
Deze gestroomlijnde skibox met
groot laadvolume kan van twee
kanten worden geopend en is ideaal
voor de wintersport. Met oog op
veiligheid kunt u de sleutel van
de centrale vergrendeling alleen
verwijderen wanneer alle sloten
vergrendeld zijn.
3. Horizontaal verwijderbare
trekhaak
De horizontaal verwijderbare
trekhaak met eigen draadboom
is een onmisbaar accessoire voor
uw Prius.
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LAK
ACHT

KLEUREN

MA NIE RE N

O M

O P

T E

1F7 Ultra Silver§

3U5 Emotional Red◊
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VA LLEN

LAKKLEUREN

040 Pure White

070 Pearl White*

1G3 Ash Grey§

218 Attitude Black§

4X1 Steel Blonde§

8X7 Aqua Breeze Blue§

* Parelmoer lak.
§
Metallic lak.
◊
Premium metallic lak.
19

VELGEN
STIJLVO L

& BEKLEDING

VA N

BINNE N

E N

VA N

BUI TEN

1. 15" velgen met wieldoppen
(5-dubbelspaaks)
Standaard op Dynamic
en Executive
2. 15" lichtmetalen velgen
(10-dubbelspaaks)
Optioneel op alle
uitvoeringen
3. 16" lichtmetalen velgen
(5-spaaks)
Optioneel op alle
uitvoeringen
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1.

2.

3.

VELGEN & BEKLEDING

1. Stoﬀen bekleding,
zwart
Standaard op Dynamic
2. Lederen bekleding,
zwart
Standaard op Executive

1.

2.
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Toyota

2050
environmental

CHALLENGES
DOELSTELLING 1

Bij Toyota gaan we verder dan het creëeren van
milieuvriendelijke auto’s. We willen de wereld beter
achterlaten dan we haar vonden. Daarom heeft Toyota
voor 2050 een zestal milieudoelstellingen geformuleerd.
Stuk voor stuk uitdagend, maar we zijn vastbesloten
om positieve en duurzame impact te maken. Op onze
maatschappij en op de wereld als geheel.

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂-EMISSIES

In 2050 willen we de CO-emissies van onze voertuigen hebben
gereduceerd met 90%, ten opzichte van het niveau in 2010.
Om dit te bereiken, promoten we de ontwikkeling van nieuwe
voertuigen met lage of zelfs geen schadelijke emissies.

DOELSTELLING 4

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK
We zijn gestart met het opvangen van regenwater in onze
productiefaciliteiten. Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes
ontwikkeld, zodat we water kunnen hergebruiken of veilig kunnen
terugvoeren in de lokale watervoorraad.
Kijk voor meer informatie over het milieubeleid
van Toyota op www.toyota.nl/milieu of neem
contact op met uw Toyota-dealer.
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MILIEU

DOELSTELLING 2

DOELSTELLING 3

We werken aan meer milieuvriendelijke designs – en analyseren
en verfijnen deze modellen totdat de impact op het milieu zo laag
mogelijk is, gedurende de gehele levenscyclus*.

Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken te reduceren, leggen wij
de focus op het verbeteren van door ons gebruikte technologieën en
schakelen we over op alternatieve energiebronnen. We zijn vastbesloten
om onze fabrieken energiezuiniger te maken en vaker gebruik te maken
van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en waterstof.

DOELSTELLING 5

DOELSTELLING 6

Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging van het hergebruik van
materialen. Met als resultaat dat 95% van iedere Toyota Prius nu
herbruikbaar is. Daarbij bieden we nieuwe en innovatieve methoden
om uw voertuig in te leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde
van zijn reis bereikt.

Om in harmonie te leven met de natuur, organiseren wij herbebossing,
planten we bomen en groene stadstuinen en voeren we tal van andere
groene initiatieven uit, op onze eigen grond en in de wijdere wereld.

LIFE CYCLE – NUL CO₂-EMISSIES

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE EN SAMENLEVING

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING
IN HARMONIE MET DE NATUUR

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s
is goedgekeurd door TÜV Rheinland en gecertificeerd
volgens de ISO 14040/14044 normen.
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Zorgeloos

RIJDEN
met uw
TOYOTA
TOYOTA
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KWA LIT E IT

EN

SERVI C E

KWALITEIT EN SERVICE

HYBRID SERVICE PROGRAMMA
Toyota vindt het belangrijk dat u zorgeloos kunt
genieten van de hybride rijervaring. Daarom
controleren wij bij iedere onderhoudsbeurt van
het Standaard of Compleet onderhoudspakket,
de hybride componenten van uw auto.
De resultaten worden vastgelegd in een
testcertificaat, wat aan u wordt meegegeven.
SERVICE VAN TOP KWALITEIT
Uw Toyota-dealer geeft u advies over het
noodzakelijke onderhoud van uw Toyota. Uw
auto heeft minimaal elke 2 jaar of om de 30.000
km (afhankelijk van wat het eerst aan de orde is)
een grote onderhoudsbeurt nodig. Een andere
onderdeel van het serviceprogramma voor uw
Toyota is een kleine onderhoudsbeurt. Deze
wordt jaarlijks of na 15.000 km uitgevoerd.
LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd
om onderhoudskosten tot een minimum
te beperken.

ORIGINELE ONDERDELEN
Om de geruststellende kwaliteit van
Toyota te kunnen garanderen, worden bij
het onderhoud van uw auto alleen originele
onderdelen gebruikt.
UITGEBREIDE GARANTIE
Voor elke nieuwe Toyota geldt een
garantietermijn van 5 jaar/200.000 km*
die ieder defect dekt dat voortkomt uit
een productiefout.
EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een
startonderbreker, die de zwaarste tests van
verzekeringsmaatschappijen weerstaat.
TOYOTA PECHHULP
Na de eerste registratie van uw Toyota heeft u
recht op Toyota Pechhulp voor de duur tot aan
het eerste voorgeschreven onderhoud (in tijd
en/of kilometers). Bij het eerste onderhoud
biedt uw Toyota-dealer de mogelijkheid te

kiezen uit meerdere onderhoudspakketten,
waarvan een aantal inclusief pechhulp.
Indien u recht heeft op Toyota Pechhulp, dan
kunt u altijd een beroep doen op de 24-uurs
hulpdienst. Daarmee bent u in 40 Europese
landen verzekerd van doeltreﬀende hulp bij
pech onderweg. Kunt u door bijvoorbeeld een
technisch mankement niet verder rijden, dan
biedt het Toyota Pechhulpprogramma meerdere
mogelijkheden om uw weg te kunnen vervolgen.
ORIGINELE ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met
hetzelfde oog voor detail als uw Toyota.
Voor de accessoires van Toyota geldt een
garantietermijn van drie jaar, wanneer u deze
gelijktijdig met uw Toyota heeft gekocht.

Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met uw Toyota-dealer.
* 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra care, neem contact op met uw Toyota-dealer voor andere informatie over onze garantiebepalingen.
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O P VA L L E ND

INNOVAT I E F.

O NGE WO O N

E F F ICIE NT.

‘ S WE R E L DS MEEST G E L IEF D E HY BRID E IS BETER DAN OOIT

De Prius

GAAT
VOOROP
waar anderen
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VOLGEN
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MEER INFORMATIE OVER TOYOTA?
BEL GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN
VAN 8–21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9–17 UUR)
OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-18000, december 2019.
De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen
derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als
gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele
onjuistheden in de gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
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