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Belangrijkste uitrusting Prius Plug-in Hybrid
DYNAMIC (standaarduitrusting)

EXTERIEUR
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, 

inklapbaar en verwarmbaar
• ‘Follow me home’ verlichting
• LED dagrijverlichting
• Matrix LED koplampen
• Mistlampen vóór
• Schemersensor
• Smart entry met automatische 

deurontgrendeling

BANDEN & VELGEN
• 15” lichtmetalen velgen met 

195/65R15 banden
• Bandenreparatieset

INTERIEUR
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Bestuurdersstoel met hoogteverstelling en 

elektrische lendensteunverstelling
• Climate control met passagiersherkenning 

(gescheiden zones)
• Delen dashboard soft touch
• Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
• Lederen stuurwiel met bediening voor o.a. 

audio, bluetooth® en cruise control
• Mennekes laadkabel (type 2)
• Startknop
• Stoelverwarming voorstoelen

VEILIGHEID & BEVEILIGING
• 7 airbags waaronder knie-airbag
• Bandenspanningcontrolesysteem
• Head up display (HUD); projectie van 

informatie op de voorruit
• Toyota Safety Sense®

 » Adaptive Cruise Control (ACC)
 » Automatic High Beam (AHB); 

automatische schakeling groot- en 
dimlicht

 » Blind Spot Monitor (BSM); 
dodehoekhoekdetectie

 » Lane Departe Alert (LDA) met 
automatische stuurcorrectie

 » Pre-collision System (PCS) met 
voetgangersherkenning

 » Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA); 
kruisend verkeersdetectie achter

 » Road Sign Assist (RSA); 
verkeersbordenherkenning

• Veiligheidssystemen: 
ABS, EBD, BA, VSC, en TRC

• Waarschuwing laag niveau 
ruitensproeiervloeistof

AUDIO EN INFORMATIE
• 6 speakers
• Digitale radio (DAB+), USB en Bluetooth®
• Dubbel 4,2” TFT kleurenscherm
• Parkeerhulpcamera achter 
• Toyota Touch® 2 multimediasysteem 

(8” scherm)
• Toyota Touch® 2 Go Plus navigatiesysteem 

(inclusief 3 jaar gratis kaartupdates)

RIJKLAAR VANAF € 38.095,-

SOLAR PACK (optioneel op Dynamic)

• Draadloos laden mobiele telefoon 
(compatibiliteit afhankelijk van merk / model telefoon) 

• Solar roof (zonnepaneel op het dak)

MEERPRIJS € 2.500,-

Let op: HUD, BSM en RCTA vervallen i.c.m. het Solar Pack
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EXECUTIVE (extra t.o.v. Dynamic)

• Draadloos laden mobiele telefoon (compatibiliteit afhankelijk van merk / model telefoon) 
• Intelligent Clearance Sonar (ICS)
• JBL Premium audio met 10 speakers 
• Parkeersensoren voor en achter
• Simple Intelligent Parking Assist (SIPA); parkeerhulp

RIJKLAAR VANAF € 39.595,-
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Prijzen Prius Plug-in Hybrid 1 mei 2018

5-DEURS Consumenten-
adviesprijs (€)

Fiscale 
waarde (€)

Bedrag
BTW (€)

Bedrag
BPM (€)

Netto Cat.prijs
ex. BTW (€)

kW/pk CO 
uitstoot $

Energie-
label

1.8 Plug-in Hybrid Dynamic Automaat 38.095,- 37.010,- 6.330,89 532,- 30.147,11 90/122 28 A

1.8 Plug-in Hybrid Executive Automaat 39.595,- 38.510,- 6.591,22 532,- 31.386,78 90/122 28 A

MEERPRIJS FABRIEKSOPTIES Consumentenadviesprijs
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs
excl. BTW (€)

Metallic lak 895,- 739,67

Parelmoer lak ‘Pearl White’ & ‘Emotional Red’ 1.150,- 950,41

Solar Pack (alleen op Dynamic) 2.500,- 2.066,12

$ De hier getoonde CO- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een 
CO gerelateerde BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het BPM bedrag wordt wettelijk bepaald 
op het moment van aanvraag van het kenteken deel 1A en is gebaseerd op de op dat moment geldende 
netto catalogusprijzen en emissiecijfers. Het BPM bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de situatie 
behorende bij de datum van deze prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve 
geen rechten ontleend worden.

Consumentenadviesprijs is inclusief € 1.085,- aan kosten rijklaar maken.
Deze bestaan uit: € 869,90 voor afl everbeurt, mattenset, kenteken en transportkosten, € 39,- leges, 
€ 6,10 registratiekosten en € 170,- recyclingbijdrage*.

* De recyclingbijdrage wijkt af door de extra beheerbijdrage voor Lithium-ion batterijen.

modeljaar 2018
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PRIUS PLUG-IN HYBRID ÓP DE ZON
De Toyota Prius Plug-in Hybrid is de meest innovatieve hybride plug in van nu. Hij kan namelijk volledig elektrisch rijden óp de zon, 
of beter gezegd: op zonne-energie. Dat is 100% duurzaam. Hiervoor is Toyota een samenwerking aangegaan met OpdeZon. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd in 100% duurzaam rijden op zonne-energie. 

Hoe werkt het?
1.  OpdeZon monteert op het dak van uw woning zonnepanelen. Die zijn 

goed voor zo’n 2.000 kWh (kilowattuur) per jaar. En die zijn op hun beurt 
goed voor jaarlijks 8.000 tot 12.000 volledig elektrische kilometers met 
de Prius Plug-in Hybrid.

2.  Met het aangebrachte laadpunt laad je de Prius Plug-in Hybrid veilig en 
comfortabel op, met zelf opgewekte zonne-energie! OpdeZon regelt een 
omvormer en past indien nodig de meterkast aan.

3.  De Prius Plug-in Hybrid is klaar om 100% duurzaam de weg op te gaan! 

BTW-VRIJ EN ANDER FISCAAL VOORDEEL
De aanschaf van zonnepanelen is voor de particulier vrijgesteld van btw. Voor ondernemers (zzp’er, mkb’er) en bedrijven 
(bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap) is meer fi scaal voordeel te behalen:

• Milieu-Investeringsaftrek (MIA) bij aanschaf van de Prius Plug-in Hybrid
• Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bij aanschaf van het OpdeZon-laadpakket
• Btw-vrijstelling op de investering
• Reguliere afschrijving van bedrijfsmiddelen

INNOVATIEBONUS VAN 1.000 EURO
Rijden ‘OpdeZon’ is voor ondernemers al mogelijk met een netto-investering vanaf 2.500 euro. In krap 4 jaar tijd kun u deze zinvolle 
investering terugverdienen. En om dit nog aantrekkelijker te maken, investeert Toyota met u mee middels een innovatiebonus van 
1.000 euro inclusief btw. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Toyota dealer.
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MEERPRIJS DEALEROPTIES ** Consumentenadviesprijs
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs
excl. BTW (€)

Lederen bekleding, diverse kleuren en uitvoeringen vanaf 1.595,- 1.318,18

Pianozwart schakelpaneel 125,- 103,31

Laadkabel, 7,5 meter (t.b.v. laden aan 230 V stopcontact) 555,- 458,68

Toyota ProTect exterieurbehandeling 355,- 293,39

Calamiteitenpakket (bestaat uit: 2x Safety Hammer, 5x veiligheidsvest, EHBO kit, gevarendriehoek) 50,- 41,32

Meerprijs luxe kentekenplaten 19,- 15,70

SERVICES

Toyota Hybride Extra garantie*** (36 maanden) 315,- 260,33

Toyota Extra garantie Hybridemodellen*** (12 maanden na fabrieksgarantie, BTW vrij) 258,-

Toyota Extra garantie Hybridemodellen*** (24 maanden na fabrieksgarantie, BTW vrij) 477,-

Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 3 jaar fabrieksgarantie (max. 100.000 km, waarbij in het eerste jaar 
géén kilometerbeperking geldt). 3 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosserie-garantie op plaatdelen tegen 
doorroesten van binnenuit, waarbij géén kilometerbeperking geldt. 5 jaar fabrieksgarantie op het Toyota 
Hybrid Synergy Drive® systeem incl. de hybride batterij (max. 100.000 km). Zolang uw Toyota volgens 
fabrieksvoorschrift in onderhoud blijft bij de Nederlandse Toyota dealer kunt u altijd een beroep doen op 
Toyota Pechhulp (het 24 uurs pechhulpprogramma van Toyota in bijna geheel Europa).

** De consumentenprijzen voor dealeropties zijn van toepassing op nieuwe auto’s bij montage na 
aanvraag kenteken deel 1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather 
look / kunstleder. De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

*** Prijzen garantie inclusief assurantiebelasting. Zie voorwaarden “Toyota Hybride garantie” en 
“Extra garantie” op www.toyota.nl.

modeljaar 2018
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PAKKETTEN

Calamiteitenpakket
- 2x Safety Hammer (oranje)
- 5x Veiligheidsvesten
- 1x EHBO kit
- 1x Gevarendriehoek

Actieprijs 50,- (normale prijs 68,-)
Klantvoordeel 18,- 

LEDEREN BEKLEDING Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Lederen bekleding 1.595,-

Exclusive lederen bekleding  1.795,-

Exclusive nappa lederen bekleding 1.995,-

VELGEN EN BANDEN

Lichtmetalen velg 17” Isidora mat titanium (4 stuks, excl. banden) 1.158,-

Lichtmetalen velg 17" Isidora titanium black (4 stuks, excl. banden) 1.060,-

Lichtmetalen velg 17” Isidora zilver (4 stuks, excl. banden) 949,-

Lichtmetalen velgenset 17” Isidora mat titanium incl. 215/45R17 banden 1.395,-

Lichtmetalen velgenset 17” Isidora zilver incl. 215/45R17 banden 1.395,-

Winterwielenset 15” 
(Lichtmetalen velgen 10 spaaks zilver incl. Continental banden) 1.525,-

Winterwielenset 16” 
(Lichtmetalen velgen 5 spaaks zilver incl. Nokian banden) 1.195,-

Slotset t.b.v. lichtmetalen velgen 48,-

YOKOHAMA Winterband 195/65R15 91T W.drive V902A F.C.3.74** 
(4 stuks) 419,-

YOKOHAMA Band 215/45R17 91W BluEarth-A AE50 C.A.2.71** (4 stuks) 874,-

YOKOHAMA Band 215/45R17 91W C.drive2 F.A.74.3** (4 stuks) 791,-

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA

Pioneer subwoofer 413,-

RES (Rear entertainment System):

RES 1 dockingstation 360,-

RES 2 dockingstations 643,-

Aanvullende accessoires (alleen i.c.m. RES dockingstation):

RES Apple iPad Air houder (iPad Air en iPad Air 2) 141,-

RES Apple iPad houder (iPad generatie 2, 3 en 4) 133,-

RES DVD speler incl. scherm 496,-

RES 2de DVD scherm (alleen i.c.m. RES DVD speler) 235,-

RES Kledinghanger 43,-

Automatische ritregistratie CL1010 253,-

Dashcam 251,-

Portable navigatiesysteem TOMTOM vanaf: 140,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken 
deel 1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / kunstleder. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

** Info over EU-bandenlabel: http://www.toyota.nl/bandenlabel

Prijzen accessoires
Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)
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TRANSPORT

Afsluitbare allesdragerset 286,-

Allesdrager toebehoren:

Afsl. skihouders (horizontaal 4 paar ski's of 2 snowboards) 126,-

Afsl. skihouders (horizontaal 6 paar ski's of 4 snowboards) 142,-

Afsl. skihouders, verschuifbaar (horizontaal 6 paar ski's of 
4 snowboards) 257,-

Dakkoff er 300 liter hoogglans zwart (190x63x39cm) 412,-

Dakkoff er 300 liter titanium grijs (190x63x39cm) 377,-

Dakkoff er 410 liter zilvergrijs (175x82x45cm) 360,-

Dakkoff er 420 liter zilvergrijs (232x70x40cm) 402,-

Dakkoff er 460 liter hoogglans grijs (205x84x45cm) 555,-

Dakkoff er 460 liter hoogglans zwart (205x84x45cm) 555,-

Fietsendrager, links 172,-

Fietsendrager, rechts 172,-

Fietsendrager, luxe uitvoering 158,-

Fietsendrager, standaard uitvoering 100,-

Sneeuwkettingen (vanafprijs) 49,-

SPORT EN STYLING

Pianozwart schakelpaneel 125,-

Ornament zijkant (chroom of piano-zwart) 318,-

COMFORT EN BESCHERMING

Asbak 22,-

Beschermfi lm deurgreep transparant (2 stuks) 63,-

Beschermstrip achterbumper (kunststof) 132,-

Dorpelinstaplijstset voor, geborsteld aluminium 'Hybrid' 126,-

Kledinghanger 35,-

Mattenset rubber 92,-

Mattenset velours 830 gr 108,-

Laadvloerbescherming kunststof 75,-

Laadkabel, 7,5 meter (t.b.v. laden aan 230 V stopcontact) 560,-

Parkeersensoren achter, in kleur 491,-

Portierwindschermenset 264,-

Spatlappen achter 114,-

Spatlappen voor 84,-

Stootlijstenset zwart 178,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)
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BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Alarminstallatie klasse 2 AA04, incl. certifi ceringskosten 900,-

Alarminstallatie klasse 3 AA04, incl. certifi ceringskosten 1.066,-

Terugvindsysteem TV01 (bedraad) 403,-

Terugvindsysteem TV01 (onbedraad) 303,-

Voertuigvolgsysteem Excellent plus TT04 incl. 1 transponder 968,-

Extra transponder t.b.v. voertuigvolgsysteem Excellent plus 61,-

GEZIN

Kinderzitje BABY-SAFE PLUS G0 (2 tot 13kg) 215,-

Kinderzitje DUO PLUS ISOFIX G1 (9 tot 18kg) 340,-

Kinderzitje KID G2/G3 (15 tot 36 kg) 166,-

Kinderzitje KIDFIX XP G2/G3 ISOFIX (15 tot 36 kg) 297,-

Kinderzitje MIDI G1 (9 tot 18 kg) alleen i.c.m. frame ISOFIX MINI en MIDI 478,-

Kinderzitje MINI G0 (2 tot 13kg) 478,-

Frame ISOFIX MINI / MIDI 478,-

CAR CARE

Toyota ProTect exterieurbescherming 359,-

Toyota ProTect interieurbescherming 106,-

Toyota ProTect velgenbescherming 66,-

VEILIGHEID

Brandblusser 1kg 20,-

Car window cleaner - all season 15,-

EHBO kit 15,-

Gevarendriehoek 8,-

Safety Hammer (oranje) 11,-

Safety Hammer Evolution (grijs) 16,-

Toyota bandenreparatieset 91,-

Veiligheidstas (EHBO kit, veiligheidsvest en gevarendriehoek) 28,-

Veiligheidsvest 4,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs *
incl. BTW (€)
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EXTERIEUR Dynamic Executive

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar ● ●

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, in kleur carrosserie ● ●

Centrale deurvergrendeling met afstandbediening ● ●

Follow me home verlichting ● ●

LED dagrijverlichting ● ●

Matrix LED koplampen ● ●

Metallic lak ● ●

Mistlampen vóór ● ●

Parelmoer lak ● ●

Schemersensor ● ●

Smart entry met automatische deurontgrendeling ● ●

BANDEN & VELGEN

15” Lichtmetalen velgen ● ●

195/65R15 banden ● ●

Bandenreparatieset ● ●

INTERIEUR

12V aansluiting, 2x ● ●

Achterbank in delen neerklapbaar (60/40) ● ●

Armsteun midden achter, met 2 bekerhouders  en opbergvak ● ●

Armsteun midden vóór met opbergvakken ● ●

Automatisch dimmende binnenspiegel ● ●

Bekleding stof ● ●

Bestuurdersstoel met hoogteverstelling en elektrische lendensteunverstelling ● ●

Climate control met passagiersherkenning (gescheiden zones) ● ●

Mennekes laadkabel (type 2) ● ●

Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar ● ●

Startknop ● ●

Stoelverwarming voorstoelen ● ●

● = standaard  ● = optie  

Uitrusting
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INTERIEUR (vervolg) Dynamic Executive

Stuurwiel, leder in hoogte en diepte  verstelbaar ● ●

Stuurwielbediening met bediening voor o.a. audio, Bluetooth®, cruise control en speedlimiter ● ●

Zitplaatsen, 2 voor en 2 achter ● ●

VEILIGHEID & BEVEILIGING

ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling) ● ●

Airbags, vóór en sideairbags bestuurder en passagier, knieairbag bestuurder, curtainairbags voor en achter 
(vóór en side airbag passagier uitschakelbaar) ● ●

Bandenspanningscontrolesysteem ● ●

Gordels vóór in hoogte verstelbaar ● ●

Gordels, 3-punts, alle zitplaatsen ● ●

Gordelspanners met spankrachtbegrenzers vóór ● ●

Head up display (HUD); projectie van informatie op de voorruit ● ●

Hill-start Assist Control (HAC) ● ●

Hoofdsteunen, verstelbaar 2 vóór en 2 achter ● ●

Intelligent Clearance Sonar (ICS) – ●

ISOFIX kinderstoelbevestiging (2x, achter) ● ●

Noodstop bekrachtiging (BA) ● ●

Noodstop verlichting ● ●

Parkeersensoren voor en achter – ●

Regensensor ● ●

Schijfremmen geventileerd voor en schijfremmen achter ● ●

Simple Intelligent Parking Assist (SIPA); parkeerhulp – ●

Startblokkering ● ●

Toyota Safety Sense® 

Adaptive Cruise Control (ACC) ● ●

Automatic High Beam (AHB); automatische schakeling  groot- en dimlicht ● ●

Blind Spot Monitor (BSM); dodehoekdetectie ● ●

Lane Departe Alert (LDA) met automatische stuurcorrectie ● ●

Pre-collision System (PCS) met voetgangersherkenning ● ●

Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA);  kruisend verkeersdetectie achter ● ●

Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning ● ●
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VEILIGHEID & BEVEILIGING (vervolg) Dynamic Executive

VSC en TRC (uitschakelbaar) ● ●

Waarschuwing laag niveau ruitensproeiervloeistof ● ●

Waarschuwing vergeten verlichting ● ●

Waarschuwing gordels niet bevestigd ● ●

AUDIO EN INFORMATIE

Bluetooth® handsfree systeem* ● ●

DAB+ tuner (Digitale radio ontvangst) ● ●

Draadloos laden mobiele telefoon (compatibiliteit afhankelijk van merk/model telefoon) – ●

Dubbel 4,2” Multi infodisplay met o.a. verbruik, energiestromen en Eco drive support monitor ● ●

Haaienvin antenne ● ●

JBL Premium audio met 10 speakers – ●

Parkeerhulpcamera achter ● ●

Radio, Bluetooth®, AUX en USB aansluiting ● ●

Speakers, 6 stuks ● ●

Toyota Touch® 2 multimediasysteem (8” scherm) ● ●

Toyota Touch® 2 Go Plus navigatiesysteem (inclusief 3 jaar gratis kaartupdates) ● ●

BERGRUIMTE

Afdekhoes ● ●

Opbergvakken in rugleuning voorstoelen ● ●

Opbergvakken in voorportieren ● ●

Zonnebrilhouder ● ●

● = standaard  ● = optie – = niet leverbaar

*  De Bluetooth® functionaliteit is per GSM-toestel verschillend. Raadpleeg uw Toyota dealer en het instructieboekje van uw mobiele telefoon voor specifi eke informatie.
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HYBRID SYNERGY DRIVE® 1.8 Plug-in Hybrid

Benzinemotor

Kleppenmechanisme VVT-i 16 kleppen DOHC

Cilinderinhoud (cc) 1.798

Boring x slag (mm) 80,5 x 88,3

Compressieverhouding 13,0:1

Maximaal vermogen benzinemotor (kW (pk)/tpm) 72 (98) / 5.200

Maximaal koppel benzinemotor (Nm/tpm) 142/3.600

Brandstof injectiesysteem Multipoint

Elektromotor

Maximaal vermogen elektromotor (kW (pk)) 53 (72)

Maximaal koppel elektromotor (Nm) nnb

Range elektrisch (km) ¹) 50

HSD® systeem 

Gecombineerd vermogen (kW (pk)) 90 (122)

TRANSMISSIE

Aandrijving Vóór

Aantal versnellingen Continu Variabele Transmissie

Plaats versnellingspook Dashboard

REMMEN

Voor Geventileerde schijven

Achter Schijven

WIELOPHANGING

Voor Onafhankelijk ‘MacPherson’ veersysteem

Achter Double-wishbone

Technische specifi caties

¹) Afhankelijk van gebruiks- en omgevingsfactoren.
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PRESTATIES 1.8 Plug-in Hybrid

Topsnelheid (km/h) 162

Acceleratie 0–100 km/h (sec) 11,8

BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIE ²)

Verbruik ³)

Richtlijn EC 2017/1154 AD

Gecombineerd (CO emissie (g/km)) 28

Gecombineerd (l/100 km) 1,2

Gecombineerd (km/l) 83,3

Emissie ³)

Emissienorm Euro 6c (WLTP)

Richtlijn EC 2017/1154 AD

CO (mg/km) 17,4

THC (mg/km) 2,7

NMHC (mg/km) 2,4

NOx (mg/km) 2,5

THC + NOx (mg/km) –

Roetdeeltjes (mg/km) –

AFMETINGEN

Draaicirkel tussen stoepranden (m) 10,2

Inhoud brandstoftank (l) 43

Inhoud bagageruimte (l) 360

Lengte interieur (mm) 2.110

Breedte interieur (mm) 1.490

Hoogte interieur (mm) 1.190

Zithoogte vanaf wegdek (mm) nnb

²) De hier getoonde CO- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

³)   Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specifi catie 
genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities 
en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer 
sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, 
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).
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2.700 mm
4.645 mm

1.470 mm

1.760 mm 1.760 mm

GEWICHTEN (kg) 1.8 Plug-in Hybrid

Massa rijklaar 1.605

Massa ledig voertuig 1.505

Laadvermogen ⁴) 350

Maximaal toelaatbare massa (GVW) 1.855

Maximale daklast 75

Maximaal aanhanggewicht geremd 0

Maximaal aanhanggewicht ongeremd 0

Maximale kogeldruk bij gebruik aanhanger 0

⁴) Dit gewicht kan afhankelijk van diverse factoren variëren.
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Hiermee komen alle voorgaande Prius Plug-in prijs- & specifi catie lijsten te vervallen. De importeur behoudt 
zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. 
Alle consumentenprijzen in deze uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euro’s. BTW 21%. 
Deze Toyota is niet geschikt voor LPG/autogas. Voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die 
het gevolg is van het op welke wijze dan ook gebruik maken van LPG/autogas of een LPG/autogas-installatie, 
waaronder het rijden met LPG/autogas en het inbouwen van een LPG autogas-installatie, wordt door 
Louwman & Parqui B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er 
eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, 
in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.

Uw Toyota dealer:

Ga voor de meest actuele informatie naar uw Toyota dealer of ga naar: www.toyota.nl

Importeur voor Nederland:
Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0800-0369 (gratis)
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