PRIUS
PLUG-IN HYBRID

WAAROM DE BAANBREKENDE HYBRIDE MET
EEN PRIUS EEN VERGROTE ELEKTRISCHE
PLUG-IN HYBRID? ACTIERADIUS. PUUR RIJPLEZIER!
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De Prius Plug-in Hybrid combineert de bewezen sterke punten van
geavanceerde hybride technologie met de praktische voordelen van
volledig elektrisch rijden met een ruime actieradius. Geniet van een
onvergetelijke rijervaring, met krachtige acceleraties en zijdezacht
rijcomfort, in de wetenschap dat uw auto buitengewoon zuinig is.
Kies voor de EV (Electric Vehicle) rijmodus om uw dagelijkse rit
naar kantoor zonder brandstofverbruik of schadelijke emissies af te
leggen, terwijl u voor langere ritten kunt vertrouwen op de eﬃciënte
hybride technologie.
LANGERE AFSTANDEN, MINDER EMISSIES
De milieubewuste eigenschappen en het comfort van een Prius,
met meer vermogen om elektrisch te rijden, een grotere elektrische
actieradius, lagere CO-emissies en een lager brandstofverbruik.
Dankzij de krachtige 8,8 kWh lithium-ion batterij kunt u 50 kilometer
volledig elektrisch afleggen.
DE MEEST TECHNISCH GEAVANCEERDE HYBRIDE
De nieuwe Prius Plug-in Hybrid zit boordevol vooruitstrevende technologie,
zoals een optioneel dak met zonnepanelen die de batterij kunnen opladen
en matrix LED koplampen met Adaptive Automatic High Beam.
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INLEIDING

ELEKTRISCH

HYBRIDE

De genoemde elektrische actieradius in deze brochure is indicatief en afhankelijk van diverse factoren
zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag en accessoires.
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RIJ 50 KILOMETER IN
HOE VER DE EV-RIJMODUS EN
KAN IK 1.300 KILOMETER IN
RIJDEN? DE HYBRID MODUS.
EEN NIEUWE MANIER VAN RIJDEN
U bespaart geld door uw auto aan te sluiten op een
stopcontact. Hoe vaker u de Prius Plug-in Hybrid thuis,
op uw werk of onderweg oplaadt, hoe meer brandstof
u kunt besparen door in de EV-rijmodus te rijden.
GAAN EN STAAN WAAR U WILT
Omdat de meeste dagelijkse ritten niet langer zijn dan
50 kilometer, kunt u veelvuldig gebruikmaken van de
EV-rijmodus.
Op langere ritten profiteert u van de aanwezigheid van
de vooruitstrevende hybride technologie. Zo heeft u een
actieradius van ruim 1.300 kilometer en de volledige
vrijheid om te gaan en staan waar u wilt.
RIJ MEER VOOR MINDER
De Plug-in Hybrid aandrijflijn is afgestemd op maximale
eﬃciency, en kiest voor elke situatie de meest eﬃciënte
rijmodus. Wanneer de rijomstandigheden daarom vragen,
schakelt het systeem over op een optimale mix van de
aandrijfkracht van de elektromotor en de benzinemotor.

De genoemde actieradius is indicatief en afhankelijk van diverse factoren zoals
weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag en accessoires.
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DAGELIJKS WOON-WERKVERKEER
LANGERE RITTEN

PRESTATIES

50 km

ELEKTRISCHE ACTIERADIUS

RUIM

+

1.300 km
TOTALE ACTIERADIUS
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HOE OPLADEN GAAT SNEL
EENVOUDIG IS EN GEMAKKELIJK.
OPLADEN? THUIS EN ONDERWEG.
Het nieuwe plug-in systeem is ontworpen
om uw leven makkelijk te maken. Met
de meegeleverde Mennekes (type 2)
laadkabel kunt u bij bijna alle publieke
laadpunten onderweg opladen. Inmiddels
komen er in het straatbeeld meer en meer
laadpunten beschikbaar, zodat u altijd in
de gelegenheid bent om uw Prius Plug-in
Hybrid op te laden.
REGENERATIEF REMMEN
Telkens als u remt, worden er kleine
hoeveelheden energie teruggegeven aan
de EV batterij.

BRAKE
ENERGY

RECOVERY
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GROTE 8,8 kW BATTERIJ
Dat betekent dat u minder vaak hoeft bij te
laden, en toch langere afstanden volledig
elektrisch kunt afleggen. En u weet: hoe
meer u tijdens het rijden gebruikmaakt van
de batterij, hoe meer brandstof u bespaart
en hoe verder u komt.

BATTERIJ

OPLAADUNIT

OPLADEN

POWER CONTROL UNIT

LAADTIJD

2 UUR*

AANDRIJVING MET TWEE MOTOREN
1,8 LITER BENZINEMOTOR

OPLADEN WANNEER U WILT
Door gebruik te maken van de timer, kunt u het opladen
van de batterij zelf plannen. Dat is met name handig
tijdens het opladen in daluren. Voor vertrek kunt u zelfs
de verwarming of airconditioning inschakelen, of tijdens
het rijden het laadniveau van de batterij controleren. Zo
weet u precies wanneer u uw auto weer moet opladen.

* Met Mennekes kabel.

§

230V-laadkabel wordt niet standaard meegeleverd.

THUIS OPLADEN§
Met uw 230V-aansluiting thuis kunt u de
Prius Plug-in Hybrid in slechts 3 uur volledig
opladen. Net als uw mobiele telefoon.
Installeert u thuis een eigen laadpunt of
maakt u gebruik van een publieke laadpaal,
dan neemt het opladen van de batterij
ongeveer 2 uur in beslag. Het LED-display
op het dashboard geeft u informatie over
het laadniveau van de batterij.
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ZONNEENERGIE
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GRATIS
ENERGIE

OPLADEN

1.000
KILOMETER

GEMIDDELD PER JAAR*

OPNIEUW EEN
WAAROM GROTE STAP
EEN DAK MET OP WEG NAAR
ZONNECELLEN? NUL EMISSIES.
Met zonnepanelen op het dak kunt u nog verder
rijden zonder bij te laden.

ZONNE

ENERGIE

LADEN OP DE PARKEERPLAATS
Dankzij de zonnepanelen op het dak wordt de
krachtige hybride batterij bijgeladen op momenten
dat de auto geparkeerd staat. De zonne-energie
wordt verzameld in een daarvoor bestemde batterij,
en vervolgens overgebracht naar de hybride batterij.
De zonnepanelen wekken voldoende energie op om
jaarlijks zo’n 1.000 kilometer extra te kunnen rijden.*
ONDERWEG
Wanneer tijdens het rijden de zon schijnt, dan zorgen
de zonnepanelen voor de energie die nodig is voor
functies als het navigatiesysteem, verlichting en de
elektrisch bedienbare ramen.

* Afhankelijk van locatie en weersomstandigheden. Zonnepanelen
laden niet bij wanneer de auto is aangesloten met een laadkabel.
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ELEGANT. STRAK.
AERODYNAMISCH,
VOORUITSTREVEND DESIGN.
ONTSTAAN UIT EFFICIENCY.
Elk detail van de eigenzinnig
vormgegeven carrosserie is
ontworpen met oog op eﬃciency
en prestaties. De nieuwe Prius
Plug-in Hybrid onderscheidt zich
met elegante, aerodynamische
vormen, state-of-the-art technologie
en ingenieuze innovaties, zoals
delen van verstevigd lichtgewicht
materiaal dat normaliter alleen is
voorbehouden aan supersportauto’s.
Het resultaat is een iconisch design
met een geheel eigen stijl en
persoonlijkheid.

AERODYNAMICA
Het geavanceerde, aerodynamische design
resulteert in een lage Cw-waarde van 0,25.
Zo haalt u het maximale uit elke liter brandstof.
De uniek gevormde achterruit draagt bij aan
een optimale luchtgeleiding en verbetert de
aerodynamische prestaties.
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DESIGN

EXPRESSIEVE LED-VERLICHTING
Scherpgesneden LED koplampen
met vier reflectoren versterken
de hightech uitstraling. Met
oog op veiligheid stuurt het
Adaptive Automatic High Beam
elke reflector individueel aan. De
lenzen van de LED achterlichten
accentueren de contouren van
de auto wanneer de verlichting
brandt.
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DESIGN

EEN RUIMTE WAARIN
ECHT ALLES OM U DRAAIT.
Rond het gewelfde dashboard en het met leder afgewerkte stuurwiel
zijn state-of-the-art bedieningselementen perfect gepositioneerd.
Alles binnen handbereik en even gebruiksvriendelijk. Verschillende
kleurendisplays houden u op de hoogte van het verloop van uw route,
de eﬃciency van de aandrijflijn en het laadniveau van de batterij.
RIJMODI
In de Prius Plug-in Hybrid kunt u kiezen uit drie
rijmodi om het rijgedrag af te stemmen op de
omstandigheden en uw eigen rijstijl.
EV-modus – benut het krachtige vermogen van
68 kW van de elektromotoren met een actieradius
van 50 kilometer.
HV-modus – combineert het vermogen van de
benzinemotor met dat van de elektromotor. De
elektrische energie in de batterij gebruikt u in de stad.
EV-city modus – in deze rijmodus levert de elektromotor met 53 kW
een deel van zijn vermogen. De benzinemotor blijft uit, zodat
brandstofverbruik en emissies tot nul dalen.
Komt de batterijlading beneden een bepaalde grenswaarde, dan schakelt
de auto vanzelf over op de HV-modus. Als bestuurder hoeft u er niets aan
te doen. Ook kunt u met de Drive Mode standen Eco, Normal of Power
zelf kiezen voor meer eﬃciency of extra vermogen.
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DESIGN

GENIET VAN HET RUIME EN
HOOGSTAANDE INTERIEUR WAAR
PUUR RIJCOMFORT SAMENKOMT MET
BAANBREKENDE TECHNOLOGIE.
Een vijfzits interieur dat uitblinkt in comfort en dat u alle ruimte geeft om
onderweg tot rust te komen. Op veel plekken vindt u slimme opbergruimtes,
terwijl u met het Easy Flat Seat systeem in een handomdraai de 60:40
deelbare achterbank wegklapt om een volledig vlakke laadvloer te creëren.
TOYOTA TOUCH® 2 MET GO PLUS
Een groot 8" touch-screen vormt het hart
van het interieur, met functies als navigatie,
muziek en spraakherkenning. Hier bekijkt u de
weersomstandigheden en bedient u uw mobiele
telefoon. Allemaal met een lichte aanraking van
het scherm.

AIRCONDITIONING
Met behulp van een geavanceerde warmtepomp
kunt u de airconditioning of verwarming al
inschakelen voordat u de motor start. Opwarmen
of afkoelen duurt slechts enkele seconden. Door
de aanwezigheid van individuele passagiers te
registreren, blijft de temperatuur voor elke zitplaats
comfortabel. Uitermate praktisch is ook dat u het
systeem op afstand kunt inschakelen.
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DOORDACHTE TECHNOLOGIE
DIE U HELPT EN INFORMEERT.
In de Prius Plug-in Hybrid beschikt u over een reeks van
hoogstaande technologieën* die uw rijplezier verhogen.
Zo wordt het leven onderweg nóg aangenamer.

HEAD-UP DISPLAY
Het Head-Up Display projecteert belangrijke
informatie direct in uw blikveld op de
voorruit, zodat u de prestaties en eﬃciency
van uw auto kunt volgen, zonder uw ogen
van de weg te halen. Op het display leest
u informatie af als uw rijsnelheid, het
laadniveau van de batterij, de status van
de hybride aandrijflijn en het functioneren
van Toyota Safety Sense.

* Afhankelijk van uitvoering.
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KLEUREN INSTRUMENTENPANEEL
Blijf tot in detail op de hoogte van de prestaties
van uw auto. Het kleuren instrumentenpaneel
zorgt ervoor dat u bewust accelereert en
volgt de milieuprestaties van de auto, het
laadniveau van de batterij en de energieopwekking van het regeneratieve remsysteem.
Ook kunt u er de timer voor het opladen
instellen.

DRAADLOZE LADER TELEFOON
Nooit meer zorgen maken om vergeten
kabeltjes. Tijdens het rijden legt u uw
telefoon simpelweg op de draadloze
lader. Eﬃciënter kan niet. U vindt het
bakje voor het opladen onder de middenconsole, direct binnen handbereik.

TECHNOLOGIE

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)
Met RCTA kunt u veilig achteruitrijden op
een parkeerplaats, terwijl het systeem
achteropkomend verkeer voor u in de gaten
houdt. Met behulp van radarsensoren
waarschuwt het systeem u met
geluidssignalen en met knipperende
lichtsignalen in de buitenspiegels.

SIMPLE INTELLIGENT PARKING ASSIST
(SIPA)
Simple Intelligent Parking Assist manoeuvreert
uw auto automatisch in een parkeerplek,
tussen twee auto’s in of achter een auto.
Ultrasoon sensoren in de voorbumper helpen
u een geschikte parkeerplaats te vinden.
Vervolgens controleert u met het gaspedaal
slechts de snelheid waarmee u achteruitrijdt.
Daarbij helpt Automatic Braking een eventuele
aanrijding voorkomen, bijvoorbeeld wanneer
u per ongeluk teveel gas geeft, of wanneer de
remmen te laat worden geactiveerd.

PANORAMIC VIEW MONITOR
De Panoramic View Monitor maakt parkeren
en manoeuvreren gemakkelijker. Het systeem
genereert met beelden van vier camera’s een
bijna 360° 3D weergave van uw omgeving,
die op het Toyota Touch® 2 multimedia
display duidelijk in beeld wordt gebracht.
U kunt kiezen uit een vier verschillende
weergaven, afhankelijk van de stand van de
versnellingspook (D, N of R). Zo ziet u een
panoramische weergave, of beelden van
de voorkant, zijkant of achterkant van uw
omgeving.
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RIJD VEILIG IN DE
WETENSCHAP DAT U
BESCHERMD WORDT
DOOR INTELLIGENTE
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN.
De Prius Plug-in Hybrid is
standaard uitgerust met
Toyota Safety Sense, een
uitgebreid pakket aan actieve
veiligheidssystemen. Door
samen te werken, maken deze
systemen deelnemen aan
het verkeer veiliger voor
alle weggebruikers.

TOYOTA
SAFETY SENSE

Adaptive Automatic
High Beam System (AHS)

Lane Departure Alert
(LDA) met automatische
stuurcorrectie

Road Sign Assist

Pre-Collision
System (PCS) met
voetgangersherkenning

Full-range Adaptive Cruise
Control
18

VEILIGHEID
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ONTDEK DE
TECHNOLOGIE VAN
TOYOTA SAFETY SENSE.
ADAPTIVE AUTOMATIC HIGH BEAM SYSTEM (AHS)
Dit systeem verbetert uw zicht, en daarmee de veiligheid
tijdens het rijden in het donker. Met Adaptive Automatic High
Beam bent u te allen tijde verzekerd van optimale verlichting,
zonder dat u andere medeweggebruikers tot last bent.
1. Afhankelijk van waar u rijdt, past het systeem automatisch de
richting en sterkte van de koplampverlichting aan. Zo kunt u op
een snelweg bijvoorbeeld verder vooruit zien, en merkt u in een
stedelijke omgeving eerder voetgangers op.
2. Wanneer u medeweggebruikers tegenkomt, activeert het
systeem automatisch lamellen in de koplampen om het gebied
waar een medeweggebruiker zich bevindt af te schermen
voor de verlichting. Het gebied zonder overig verkeer blijft
ondertussen volledig verlicht.
3. Wanneer u met dimlicht achter een andere auto rijdt, zorgt
het systeem automatisch voor de optimale verlichting.
4. Bij het naderen van een bocht past het systeem de richting
van de koplampen aan, zodat uw weg tijdens het sturen beter
wordt verlicht.
20

1.

2.

3.

4.

VEILIGHEID

FULL-RANGE ADAPTIVE CRUISE
CONTROL
Met deze technologie stelt u
een constante rijsnelheid in, en
bewaart uw auto vanzelf een
veilige afstand tot uw voorligger.
Zelfs wanneer uw voorligger
plotseling afremt. Komt het
verkeer volledig tot stilstand, dan
doet het systeem automatisch
hetzelfde. Uw auto accelereert
vervolgens weer tot de eerder
ingestelde rijsnelheid zodra uw
voorlegger optrekt. Rijdt u uit
stilstand weer weg, dan activeert
u het systeem opnieuw door het
gaspedaal in te trappen of de
hendel van de cruise control
te bedienen.

ROAD SIGN ASSIST (RSA)
Road Sign Assist houdt voor u
de verkeersborden in de gaten,
en zorgt ervoor dat u op het
kleuren instrumentenpaneel
nuttige informatie als
snelheidsbeperkingen of
inhaalrestricties kunt aflezen.
Het systeem geeft een hooren zichtbaar waarschuwingssignaal als u zich niet aan de
verkeersborden houdt.

PRE-COLLISION
SYSTEM (PCS) MET
VOETGANGERSHERKENNING
Het Pre-Collision System van
Toyota Safety Sense maakt
gebruik van sensoren en een
camera om medeweggebruikers
te registreren. Bij een potentieel
gevaarlijke situatie hoort en ziet
u waarschuwingssignalen en
treedt automatisch de functie
Brake Assistance in werking.
Reageert u niet voldoende
alert, dan treedt automatisch
het remsysteem in werking om
een aanrijding te voorkomen,
of om de gevolgen ervan zoveel
mogelijk te beperken.

LANE DEPARTURE ALERT
(LDA) MET AUTOMATISCHE
STUURCORRECTIE
Lane Departure Alert
registreert met behulp van
een camera de wegmarkering
in het wegdek, en geeft u een
waarschuwingssignaal wanneer
u zonder richting aan te geven
uw rijbaan verlaat. Tegelijkertijd
geeft Steering Control een korte
corrigerende stuurbeweging om
te voorkomen dat u onbedoeld
uw rijbaan verlaat.
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DYNAMIC

Zwarte bekleding standaard voor Dynamic en Executive.

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 EN VELGEN
— 15" lichtmetalen velgen met
195/65R15 banden
— Bandenreparatieset
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INTERIEUR
— Automatisch dimmende
binnenspiegel
— Bestuurdersstoel met
hoogteverstelling en elektrische
lendensteunverstelling
— Climate control met
passagiersherkenning (gescheiden
zones)
— Delen dashboard soft touch
— Elektrisch bedienbare ramen voor en
achter
— Lederen stuurwiel met bediening
voor o.a. audio, Bluetooth® en cruise
control
— Mennekes laadkabel (type 2)
— Startknop
— Stoelverwarming voorstoelen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
— 7 airbags waaronder knie-airbag
— Bandenspanning controlesysteem
— Toyota Safety Sense®:
– Full-range Adaptive Cruise Control
– Automatic High Beam (AHB);
automatische schakeling grooten dimlicht
– Lane Departure Alert (LDA) met
automatische stuurcorrectie
– Pre-Collision System (PCS) met
voetgangersherkenning
– 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®
— 4,2" kleuren instrumentenpaneel
— Parkeerhulpcamera achter
— Toyota Touch® 2 Go Plus
navigatiesysteem
SOLAR PACK (optioneel op Dynamic)*
— Draadloze lader telefoon
— Solar roof (zonnepaneel op het dak)

UITVOERINGEN

EXECUTIVE

EXECUTIVE (extra t.o.v. Dynamic)
— Draadloze lader telefoon
— Blind Spot Monitor (BSM); dodehoekdetectie
— Rear Cross Traﬃc Alert (RCTA); detectie
kruisend verkeer achter
— Head-Up Display (HUD); projectie van
informatie op de voorruit
— Intelligent Clearance Sonar (ICS)
— JBL Premium audio met 10 speakers
— Parkeersensoren voor en achter
— Simple Intelligent Parking Assist (SIPA);
parkeerhulp
— Panoramic View Monitor

* Solar roof optioneel op Dynamic uitvoering.
Niet beschikbaar op Executive.
23

AANDACHT VOOR
HET INDIVIDU.

1.

Geef uw Prius Plug-in Hybrid
die speciale finishing touch die
aansluit bij uw persoonlijke
wensen ten aanzien van stijl,
comfort en bescherming voor
dagelijks gebruik.
Kijk voor de volledige reeks
accessoires op Toyota.nl of neem
contact op met uw Toyota dealer.

4.

2.
3.

4. VERLICHTE DORPELLIJSTEN
Bescherm de lak op de dorpels
met deze elegant verlichte
dorpellijsten. Ook leverbaar
zonder verlichting. Dit accessoire
is geen onderdeel van het
Protection Pack.

PROTECTION PACK
1. VLOERMATTEN
Een stijlvolle manier om het tapijt in
het interieur te beschermen. De mat
aan bestuurderszijde heeft speciale
bevestigingen om schuiven te
voorkomen.
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2. LAADVLOERBESCHERMING
Op maat gemaakt voor de laadruimte
van uw Prius Plug-in Hybrid en een
perfecte bescherming tegen vuil en
vocht. Een stevige antisliplaag voorkomt bovendien schuiven van bagage.

3. BUMPER BESCHERMPLAAT
Ontworpen om de lak op de achterbumper te beschermen tijdens het
in- en uitladen. Gemaakt van zwarte
kunststof.

ACCESSOIRES

5. LICHTMETALEN VELG
15" TITANIUM
Deze titanium kleurige 15" velg
geeft de Prius Plug-in een nog
hoogwaardigere look en maakt
uw auto persoonlijker.

6.

6. UNIVERSELE TABLETHOUDER
Het dockingstation aan de hoofdsteunen
geeft deze houder een stabiele basis.
Meervoudig instelbaar om uw tablet
horizontaal of verticaal te bevestigen en
voorzien van een kantelmechanmisme.

7. DORPELLIJSTEN – CHROOM
Benadruk de contouren van uw Prius
Plug-in Hybrid met een fraai chromen
detail.

8.

7.
5.

8. SET PARKEERSENSOREN ACHTER
Onmisbaar op een drukke parkeerplaats
of tijdens het achteruitrijden. Nadert
u een laag object, dan klinkt in het
interieur een piepsignaal, dat zich
sneller herhaalt naarmate u dichter
bij het object komt. Wordt geleverd
inclusief plug & play bedrading.
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KLEURRIJK EN
KARAKTERISTIEK:
DE KEUZE IS AAN U

040 Pure White

15" lichtmetalen
velgen
(5-dubbelspaaks)
Standaard op
de Dynamic en
Executive

070 Pearl White*

1G3 Ash Grey§

3U5 Emotional Red◊
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218 Attitude Black§

791 Spirited Aqua§

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

LAKKLEUREN EN INTERIEUR

Zwarte stoﬀen bekleding
Standaard op de Dynamic
en Executive
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TOYOTA 2050
ENVIRONMENTAL
CHALLENGE
& ENVIRONMENTAL
LIFECYCLE POLICY

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.

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 1

DOELSTELLING 2

DOELSTELLING 3

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂EMISSIES

LIFE CYCLE – NUL CO₂-EMISSIES

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES

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 4

DOELSTELLING 5

DOELSTELLING 6

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE EN SAMENLEVING

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING
IN HARMONIE MET DE NATUUR

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.

Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging van
het hergebruik van materialen. Met als resultaat
dat 95% van iedere Toyota Prius Plug-in 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.

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.

* 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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KWALITEIT EN SERVICE

HYBRID SERVICE PROGRAMMA

ORIGINELE ONDERDELEN

TOYOTA PECHHULP

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.

Om de geruststellende kwaliteit van Toyota te
kunnen garanderen, worden bij het onderhoud
van uw auto alleen originele onderdelen
gebruikt.

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.

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.

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.

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd
om onderhoudskosten tot een minimum te
beperken.

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 nadere informatie over onze garantiebepalingen.
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MEER INFORMATIE OVER TOYOTA?
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369*
OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL
* Op werkdagen van 8–21 uur en op zaterdag van 9–17 uur.

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-18100, 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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