PRIUS+

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
NET ALS U KIJKEN WE ELKE DAG VOORUIT. OM ONSZELF TE VERBETEREN,
TE EVOLUEREN. HET IS ONZE PASSIE OM U TE VERRASSEN – MET EEN AUTO
DIE UW VERWACHTINGEN OVERTREFT. EEN AUTO DIE U VERTROUWEN
GEEFT EN EEN BETER ANTWOORD HEEFT OP AL UW PLANNEN.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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PRIUS+. GENIET VAN UW HYBRIDE
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Inleiding

ZEVEN ZITPLAATSEN.

VEELZIJDIG

LIEFDE VOOR HYBRIDE

TECHNOLOGIE
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INTELLIGENTE EVOLUTIE
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Design

HERKENBAAR
SILHOUET.

De Prius+ is een auto die opvalt
met een even dynamisch als
veelzijdig design.
Stelt u zich eens voor: uw dag begint met de
Prius+. Het herkenbare silhouet op uw oprit
doet u glimlachen. U werpt een blik op het
scherpgesneden front met LED koplampen
en geniet van zijn geavanceerde design.
De dag kan beginnen.
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HERVIND UW PLEZIER IN AUTORIJDEN
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Rijden

Gecombineerd
vermogen*

100

GENIETEN VAN ELKE RIT.

kW (136 pk)

* Gecombineerd vermogen van benzine- en elektromotor.

Autorijden is onlosmakelijk verbonden
met een druk leven. Maar wat als u kunt
kiezen voor een auto die deze taak
gemakkelijker én plezieriger maakt?
Waar gaat de rit vandaag naartoe? Naar school met
uw kinderen, dan naar kantoor en door de file weer
naar huis? Een zoveelste drukke dag op de immer
verstopte wegen. Bedenkt u dan eens hoe prettig de
stilte en souplesse van een hybride zouden zijn en het
rustgevende eﬀect van dit rijgedrag op alle passagiers.
Zo wordt autorijden voor iedereen weer leuk.
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AUTORIJDEN VEEL EENVOUDIGER
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Technologie

INFORMATIE IN UW
BLIKVELD.
Autorijden is soms veeleisend.
Druk verkeer om u heen, de weg vinden en er ondertussen voor
zorgen dat uw kinderen zich niet vervelen. Een uitdaging die met
de Prius+ veel eenvoudiger wordt. Terwijl Intelligent Parking Assist
(IPA) u helpt bij het inparkeren.

Kleuren instrumentenpaneel
Dit 4,2" display toont informatie als de
Hybrid System Indicator, Energy Monitor
en de nieuwe functie Eco Judge, die uw
rijgedrag in de gaten houdt en u helpt zo
zuinig mogelijk te rijden.

Intelligent Parking Assist (IPA)
IPA maakt gebruik van een
parkeerhulpcamera en Electric Power
Steering (EPS) om u te helpen bij het
inparkeren. Nadat u een parkeerplaats
heeft gevonden, hoeft u alleen nog maar
uw achterwaartse snelheid in de gaten
te houden.
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VAN TWEE TOT ZEVEN ZITPLAATSEN
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Veelzijdigheid

TALLOZE MOGELIJKHEDEN.
Of u nu onverwacht iemand een lift geeft of meubels heeft
gekocht; de Prius+ heeft met verschillende zitopstellingen en
laadmogelijkheden altijd een passend antwoord. Van zeven
zitplaatsen tot een laadvolume van maximaal 1.731 liter*.
* Het maximale laadvolume is beschikbaar wanneer u de tweede en derde zitrij
met behulp van het Toyota Easy Flat 7 systeem volledig heeft neergeklapt.

5 zitplaatsen – 3e zitrij opgeborgen:
Vijf passagiers en een royaal laadvolume van 768 liter.

6 zitplaatsen – middelste zitplaats op 2e zitrij
opgeborgen: Creëer een grote armsteun door eenvoudig
de middelste zitplaats op de 2e zitrij op te bergen.

5 zitplaatsen – rechter zitplaatsen op 2e en 3e zitrij
opgeborgen: ruimte voor het vervoeren van
langere voorwerpen.

2 zitplaatsen – 2e en 3e zitrij volledig opgeborgen voor de
ultieme verhuisauto: een laadvolume van 1.731 liter.
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EEN WERELD VAN MULTIMEDIA
Toyota Real-Time Traﬃc met TomTom
Werkt op basis van actuele verkeersinformatie en waarschuwt u voor files
en langzaamrijdend verkeer. Ook heeft u de mogelijkheid een alternatieve
route te selecteren, om zo onnodig oponthoud te vermijden.

Online Applicaties
Activeer apps op uw Toyota Touch® 2 met Go of Go Plus navigatiesysteem
om op de hoogte te blijven van weersvoorspellingen, brandstofprijzen en
parkeerplekken, zodat u veiliger en voordeliger kunt rijden.

Full-map navigatie
Zorgt dat u zonder stress
uw bestemming bereikt,
met duidelijk weergegeven
verkeersborden, kruisingen
en afslagen.

* Neem contact op met uw Toyota-dealer voor een lijst van compatibele telefoons.
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Bluetooth®*
Met behulp van Bluetooth®
technologie kunt u
onderweg gemakkelijk
handsfree bellen. Het
systeem downloadt
automatisch uw lijst met
contactpersonen en stelt
u ook in staat om SMSberichten te ontvangen
en versturen.

Multimedia management
Via het touchscreen bedient
u het audiosysteem: DAB+
radio voor een enorm aantal
radiostations en een
uitstekende ontvangst of de
CD-speler om naar uw eigen
muziek te luisteren. Ook
beschikt u over AUX en USB
aansluitingen voor uw
mp3-speler of smartphone.

Multimedia

ALTIJD EN OVERAL OP DE HOOGTE.
Google Street View™ en Panoramio™
Geven u beelden van uw huidige of een willekeurige, zelfgekozen locatie.
Zo kunt u op basis van duidelijke foto’s direct navigeren en raakt u nooit
meer de weg kwijt.

Online Zoekfuncties
Een database met nuttige bestemmingen, uitgebreid met een online zoekfunctie.
Maakt via uw smartphone verbinding met het internet, waarna u eenvoudig
kunt zoeken naar het dichtstbijzijnde tankstation, ziekenhuis of naar plaatselijke
bezienswaardigheden.
Toyota Online services en applicaties zijn beschikbaar via de Toyota Touch® 2 met Go en Toyota Touch® 2 met Go Plus
navigatiesystemen. Hiervoor heeft u een compatibele smartphone met databundel nodig, alsmede een provider die
tethering toestaat. De beschikbaarheid van de afzonderlijke functies kan per land verschillen. Kijk voor meer informatie
op onze website of neem contact op met uw Toyota-dealer.

Parkeerhulpcamera
De parkeerhulpcamera
zorgt ervoor dat u obstakels
achter de auto niet over
het hoofd ziet, zodat u
gemakkelijk en veilig
kunt parkeren.

Spraakbediening
Met behulp van
spraakbediening stuurt
u veilig het navigatie- en
audiosysteem aan. Ook
kunt u met uw stem
contactpersonen zoeken
en bellen, zonder uw
handen van het stuur
te halen.

Hybrid Energy
Flow Monitor
Deze functie brengt
duidelijk de werking van
de hybride aandrijflijn van
de Prius+ in kaart, zodat
u precies ziet hoe deze
reageert op uw rijstijl.
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SENSOREN DIE OVER UW VEILIGHEID WAKEN
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Veiligheid

TOYOTA SAFETY SENSE
UW VEILIGHEID IN GOEDE
HANDEN.
1.

2.

Veiligheid staat bij ons voorop.
Toyota Safety Sense is een integraal systeem van sensoren dat waakt over
uw veiligheid. Het systeem signaleert vroegtijdig potentieel gevaarlijke
situaties en waarschuwt u met hoor- en zichtbare signalen wanneer dat
nodig is. Bijvoorbeeld bij een gewijzigde maximumsnelheid of een ingesteld
inhaalverbod. Daarmee is de Prius+ ontworpen met oog op maximaal
comfort en veiligheid voor u en uw medepassagiers.

3.

5.

4.

1. Road Sign Assist
Road Sign Assist houdt voor u de verkeersborden in
de gaten, en zorgt ervoor dat u op het hoge resolutie
kleuren instrumentenpaneel nuttige informatie als
snelheidsbeperkingen of inhaalrestricties kunt aflezen.
2. Pre-Collision System* met voetgangersdetectie
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.
3. 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.

4. Automatic High Beam
Registreert de verlichting van tegemoetkomend
verkeer en voorgangers en meet tevens de felheid
van de straatverlichting. Op basis van deze
informatie schakelt het systeem automatisch
tussen groot- en dimlicht, ter bevordering van
veilig rijden in het donker.
5. Adaptive Cruise Control
Bij snelheden boven 40 km/u helpt Adaptive Cruise
Control u een veilige afstand tot uw voorganger te
bewaren. Komt u te dichtbij, dan vermindert het
systeem automatisch uw snelheid. Indien nodig,
bedient het systeem zelfs de remmen. Zodra de
situatie dit weer toelaat, accelereert het systeem
automatisch weer tot de vooraf ingestelde snelheid.

* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.
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ACTIVE
De Prius+ laat geen wens onvervuld. Van cruise control
en centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
tot LED technologie in voor- en achterlichten die ervoor
zorgt dat u goed ziet en gezien wordt.

Exterieur
Belangrijkste kenmerken:
– 16" lichtmetalen velgen met wieldoppen
en 205/60R16 banden
– LED dagrijverlichting
– LED koplampen
– LED achterlichten
– Mistlampen vóór
– Smart Entry met automatische
deurontgrendeling op bestuurdersportier
– Elektrisch verstelbare, inklapbare en
verwarmbare buitenspiegels
– Thuiskomer reservewiel

Veiligheid
Belangrijkste kenmerken:
– Toyota Safety Sense®
– Adaptive Cruise Control (ACC)
– Automatic High Beam (AHB); automatische
schakeling groot- en dimlicht
– Lane Departure Alert (LDA) met automatische
stuurcorrectie
– Pre-Collision System (PCS)
– Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning
– 7 SRS airbags
– ABS met EBD en Brake Assist
– VSC+, TRC en HAC
– Bandenspanningcontrolesysteem
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1.

Uitvoeringen

2.

3.

1. LED achterlichten
2. 16" lichtmetalen velgen met wieldoppen (10-spaaks)
3. Adaptive Cruise Control

Interieur
Belangrijkste kenmerken:
– Elektrisch bedienbare ramen voor
en achter
– Climate control
– Startknop
– Toyota Touch® 2 multimediasysteem
met 6 speakers, Bluetooth® en USBaansluiting
– DAB+ tuner (digitale radio ontvangst)
– 4,2" kleuren instrumentenpaneel
– 2e zitrij: 3 separate stoelen,
verschuifbaar, verstelbare rugleuning,
individueel neerklapbaar tot volledig
vlakke vloer, inclusief walk-in
mechanisme op twee buitenste stoelen
– 3e zitrij: 2 separate stoelen, verstelbare
rugleuning, 50/50 neerklapbaar tot
volledig vlakke vloer
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DYNAMIC
In de Prius+ Dynamic draait alles om gebruiksgemak en
comfort. Van binnen én van buiten. Zo beschikt u over
privacy glas, een regen- en schemersensor, een automatisch
dimmende binnenspiegel, de luxe van half lederen bekleding
met stoelverwarming en het gemak van het Toyota Touch® 2
met Go Plus navigatiesysteem.

Exterieur
Belangrijkste kenmerken
(extra t.o.v. Active):
– 17" lichtmetalen velgen en
215/50R17 banden
– Privacy glass achter
– Smart Entry op bestuurders- en
passagierszijde en achterklep
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1.

Uitvoeringen

2.

3.

1. Privacy glas achter
2. 17" lichtmetalen velgen (10-spaaks)
3. Bediening van multi-information display op stuurwiel

Interieur
Belangrijkste kenmerken
(extra t.o.v. Active):
– Half lederen bekleding
– Stoelverwarming voorstoelen
– Parkeerhulpcamera
– Schemersensor
– Regensensor
– Automatisch dimmende binnenspiegel
– Toyota Touch® 2 met Go Plus
navigatiesysteem
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EXECUTIVE
De Prius+ Executive blinkt uit in stijlvolle luxe. Zo beschikt u
over een Skyview® panoramisch dak dat het interieur nog
ruimtelijker maakt. Onderweg geniet u van de superieure
geluidskwaliteit van het JBL® Premium Sound System en de
luxe van lederen bekleding met elektrische stoelverstelling.

Exterieur
Belangrijkste kenmerken
(extra t.o.v. Dynamic):
– Skyview® panoramisch dak
– Waterafstotend glas in voorportieren
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Uitvoeringen

1.

2.

1. Parkeerhulpcamera met hulplijnen
2. JBL® Premium Sound System

Interieur
Belangrijkste kenmerken
(extra t.o.v. Dynamic):
– Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
– Intelligent Parking Assist (IPA)
– JBL® audio met 8 speakers
– Parkeerhulpcamera met hulplijnen
– Lederen bekleding
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LAKKLEUREN
1.

2.

6.

1.

040 Pure White

2.

070 Pearl White*

3.

1F7 Ultra Silver§

* Parelmoer lak.
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§

Metallic lak.

Lakkleuren

3.

4.

5.

7.

8.

9.

4.

1G3 Ash Grey§

7.

3Q3 Salsa Red Pearl§

5.

218 Attitude Black§

8.

4W4 Dark Sherry§

6.

221 Premium Dark Blue§

9.

4X1 Steel Blonde Metallic§
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BEKLEDING EN VELGEN

2.

1.
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1.

Zwarte stoﬀen bekleding
Standaard op Active

2.

Luxe zwarte half leder /
half stoﬀen bekleding
Standaard op Dynamic

Bekleding en velgen
1.
3.
3.

2.

4.

3.

Lederen bekleding
Standaard op Executive

1.

16" lichtmetalen velg met wieldop
Standaard op Active

3.

16" Silver lichtmetalen velg (5-spaaks)
Optioneel op alle uitvoeringen

2.

17" lichtmetalen velg
Standaard op Dynamic en Executive

4.

18" Titanium velg
Optioneel op alle uitvoeringen
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ACCESSOIREPAKKETTEN
Met de originele accessoirepakketten van Toyota stemt u uw Prius+ af op uw eigen wensen, en die
van uw gezin. Elk pakket bestaat uit een aantal zorgvuldig gekozen accessoires die elkaar aanvullen.

BESCHERMING- EN BAGAGEPAKKET

2.

REISPAKKET

1. Beschermstrip achterbumper kunststof

1. Allesdragerset

2. Laadvloerbescherming kunststof

2. Bagagebox zilvergrijs

3. Dorpelinstaplijsten vóór
1.

1.

3.

28

2.

Accessoires

LEDEREN BEKLEDING

Met een lederen interieur van Toyota kiest u
voor pure luxe. De lederen bekleding is niet
alleen stijlvol, maar ook praktisch. Plezierig
om naar te kijken en heerlijk om in te zitten.
Kiest u ook nog eens voor stoelverwarming,
dan bent u in de winter verzekerd van
maximaal zitcomfort.

29

NAVIGATIE & ENTERTAINMENT
1. Toyota Touch® 2 met Go navigatie
De ideale upgrade wanneer uw auto reeds is uitgerust met het Toyota
Touch® 2 systeem, en u dit wilt uitbreiden met een navigatiefunctie.
Voorbereid op Bluetooth® en informatie-, entertainment- en
multimediamanagement is eveneens standaard aanwezig. De Toyota
Touch® 2 met Go upgrade sluit naadloos aan op de functionaliteit
van het reeds aanwezige systeem in uw auto, met als extra functie
Europese navigatie en tal van handige extra’s zoals actuele verkeersinformatie. Ook standaard is Toyota Map Care, waarmee uw kaartmateriaal gedurende de eerste drie jaar gratis wordt geüpdatet.
1./2.
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2. Toyota Touch® 2 met Go Plus navigatie
De Toyota Touch® 2 met Go Plus upgrade heeft
alle functies van Toyota Touch® 2 met Go, met
nog meer bedieningsgemak voor communicatie
en navigatie. Tot de extra functies horen onder
meer uitgebreide Bluetooth® voorbereiding,
spraakbediening en toegang tot Toyota Online
services. Ook standaard is Toyota Map Care,
waarmee uw kaartmateriaal gedurende de
eerste drie jaar gratis worden geüpdatet.
3.

3. Rear entertainment systeem
Plezier voor de jongste passagiers en zeer gebruiksvriendelijk.
Met het Toyota rear entertainment systeem kunnen de
passagiers achterin een film of foto’s bekijken, games
spelen of naar muziek luisteren. Het systeem omvat een
7" kleurenscherm, stereogeluid en een afstandsbediening,
zodat kinderen hun veiligheidsgordel kunnen omhouden.
Handig is dat u het systeem eenvoudig kunt verwijderen uit
het dockingstation. Dat is veiliger, en zo kunt u het met een
12V-adapter ook thuis gebruiken.

Accessoires

STYLING
1. Voorbumper spoiler
Geeft de grille en voorbumper een sportief accent.

3. Sierlijst voorbumper
Een elegant chromen accent dat aansluit bij de grille.

2. Zijskirts
Sluit volledig aan bij de lage dorpels om de flanken
van de auto een laag, dynamisch profiel te geven.

4. Stootlijstenset
Extra beschermining voor de portieren, in carosseriekleur
en voorzien van chromen inleg.

1.

3.

2.

4.

5. Dorpelinstaplijsten
Aluminium dorpellijsten zijn een elegante oplossing
om de lak van uw auto te beschermen. Alleen leverbaar
voor de voorportieren.

5.
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BESCHERMING & PROTECTIE
1. Beschermstrip op achterbumper (kunststof)
Gemaakt van stevige kunststof om de lak van de achterbumper
te beschermen.
2. Beschermstrip op achterbumper (transparante film)
Zelfklevende doorzichtige folie beschermt de lak van uw achterbumper.

3. Bumperprotectors
Voor en achter, bieden extra bescherming tegen krassen.
4. Rubber vloermattenset
De ultieme bescherming tegen modder en regen.

1.

3.

2.

4.
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Accessoires

1. Velours vloermattenset
Luxueuze, zachte vloermatten die uw tapijt duurzaam beschermen.
2. Laadvloerbescherming kunststof
Vervaardigd uit stevig rubber, voorzien van een opstaande rand en
antisliplaag.
3. Spatlappen
Perfecte pasvorm voor de wielkasten van uw Prius+.
Zij helpen de lak te beschermen tegen steenslag en vuil.

4. Parkeersensoren voor en achter
Met een van Toyota’s parkeerhulpsystemen kunt u eenvoudig parkeerschades voorkomen. Het systeem beschikt over ultrasoonsensoren
die ervoor zorgen dat u in het interieur een alarmsignaal hoort wanneer
u in de buurt komt van een obstakel. Belangrijk om te weten is dat het
alarmsignaal aan de voor- en achterzijde een eigen toon heeft, en dat u
de sensoren kunt uitschakelen wanneer u geen parkeerhulp nodig heeft.

1.

3.

2.

4.
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TRANSPORT
1. Hondenrek
Het rek boven de achterbank voorkomt het omvallen van
opgestapelde koﬀers, en is de ideale manier om uw hond
op zijn plek te houden.

3. Ski- en snowboardhouders
Door de eenvoudige montage en veilige vergrendeling bent
u met deze dragers in een mum van tijd onderweg. Leverbaar
in twee maten voor maximaal 6 paar ski’s of 4 snowboards.

5. Bagagebox
Voor jassen en jurken, korte broeken, schoenen en
speelgoed; in een bagagebox van Thule neemt u alles mee
wat u op vakantie of tijdens een lang weekend nodig heeft.

2. Bagagenet
Eenvoudig te bevestigen aan de daarvoor bestemde haken,
zodat uw tassen en andere kleine voorwerpen keurig op
hun plek blijven.

4. Allesdragerset
Stevig, lichtgewicht aluminium design met veiligheidssluiting. Te gebruiken in combinatie met andere
accessoires van Toyota, zoals ski- en bagageboxen.

6. Fietsendragerbeugel incl. euroclick
Om eenvoudig twee fietsen te kunnen vervoeren.

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Accessoires
1. Baby-Safe Plus kinderzitje
Voor baby’s van 0 tot 13 kilo. Inclusief draagbeugel
en inklapbare zonnekap. Bevestiging met behulp van
veiligheidsgordel of de Baby-Safe Plus basis.

KINDERSTOELEN
1.

3.

2. Baby-Safe Plus basis*
Met behulp van deze basis kunt u uw baby in het Baby-Safe
Plus zitje zetten, voordat u het zitje in de auto bevestigt.
Bij aankomst kunt u eenvoudig het zitje met baby uit de
auto halen.
3. Duo Plus ISOfix kinderzitje*
Voor baby’s van 9 maanden tot 4 jaar (+- 9 tot 18 kilo).
Inclusief verstelbare rugleuning, hoofdsteun en
veiligheidsgordel.
4. Kid en Kidfix* kinderzitjes
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (+- 15 tot 36 kilo).
De verstelbare hoofdsteun en veiligheidsgordel
maken dit zitje ideaal voor kinderen in de groei.

2.

4.

* De Baby-Safe Plus basis, en de
Duo Plus en Kidfix kinderzitjes
maken gebruik van de ISOfix
bevestigingspunten in uw auto.
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WOORDENLIJST
Maak kennis met de technologie van de Prius+.

36

1,8 liter HSD
De 1,8 liter Hybrid Synergy Drive® (HSD) is ’s werelds
meest geavanceerde Hybrid aandrijflijn. Deze
combineert een 1,8 liter VVT-i benzinemotor met twee
elektromotoren en staat garant voor een aangenaam
laag brandstofverbruik, lage CO-emissies en een even
krachtig als rustgevend rijgedrag.

Automaat
De innovatieve, elektronisch gestuurde Continu
Variabele Transmissie (CVT) bundelt het vermogen
van de benzinemotor en de elektromotoren tot een
soepele, krachtige acceleratie. De transmissie past
zich feilloos aan de rijomstandigheden aan, zodat
het brandstofverbruik altijd zo laag mogelijk blijft.

Anti-lock Braking System (ABS) met Electronic
Brake force Distribution (EBD)
Met ABS wordt voorkomen dat de wielen van uw auto
tijdens het remmen blokkeren. Tegelijkertijd zorgt EBD
voor een optimale verdeling van de remkracht over de
wielen. Daarmee helpen beide systemen u om uw auto
bij hard remmen onder controle te houden.

Brake Assist (BA)
In geval van een noodstop staat BA u terzijde door
te zorgen voor extra remdruk. Daarmee wordt het
potentieel van ABS ten volle benut.

Anti-whiplash systeem (WIL) en actieve
hoofdsteunen
Bij een aanrijding van achteren bewegen de actieve
hoofdsteunen razendsnel naar voren om het hoofd
te kunnen opvangen. Dit vermindert de kans op
een whiplash.

Electric Power Steering (EPS)

Electric Power Steering maakt de besturing lichter,
verlaagt het brandstofverbruik en zorgt er met name
bij lagere snelheden voor dat u de Prius+ gemakkelijker
onder controle houdt.

Woordenlijst

Emergency Brake-light Signal (EBS)
Bij een eventuele noodstop laat EBS de achterlichten
knipperen om achteropkomend verkeer te waarschuwen.

Smart Entry & Start System
In plaats van een conventionele contactsleutel omvat
het Smart Entry systeem met startknop een zender
waarmee u de portieren kunt openen door simpelweg
de portier greep aan te raken. Ook kunt u met een druk
op de knop de motor starten. Het enige wat u nodig hebt
is de Smart Entry key, in uw broekzak of handtas.

Hybrid System Indicator
De Hybrid System Indicator omvat een monitor voor de
energieverdeling en een ECO-drive monitor. Dit helpt
u om zo bewust mogelijk te rijden, zodat u optimaal
profiteert van een laag brandstofverbruik.

Supplemental Restraint System (SRS) airbags
De Prius+ is uitgerust met zeven airbags, waaronder
een knieairbag voor de bestuurder. De werking van de
frontairbags voor de bestuurder en de voorpassagier
wordt afgestemd op de kracht van de aanrijding, om
de kans op letsel zoveel mogelijk te voorkomen.

ISOfix bevestigingspunten voor kinderzitjes
De zitplaatsen op de tweede zitrij zijn voorzien
van speciale bevestigingspunten, waaronder een
bevestigingsband aan de bovenzijde, die voorkomt
dat een zitje voorover kantelt. Op deze manier kunt
u ISOfix kinderzitjes (verkrijgbaar bij uw Toyota-dealer)
altijd stevig en veilig bevestigen.

Vehicle Stability Control Plus (VSC+)
In een situatie waarin u een scherpe stuurbeweging
maakt of op een glad wegdek rijdt, berekent VSC+
automatisch de remkracht en het motorvermogen
om een eventuele slip te voorkomen. Bovendien biedt
het hulp bij het sturen om makkelijker de controle
terug te krijgen.
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Zorgeloos rijden met uw Toyota.

Hybride Service Programma

Service van topkwaliteit

Lage onderhoudskosten

Originele onderdelen

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.

Uw Toyota-dealer geeft u advies over het
noodzakelijke onderhoud van uw auto.
Uw auto heeft minimaal elke 2 jaar of,
afhankelijk van de motoruitvoering, om
de 30.000 km of 40.000 km (afhankelijk
van wat het eerst aan de orde is) een
grote onderhoudsbeurt nodig. Een ander
onderdeel van het serviceprogramma
voor uw Toyota is een tussentijdse
inspectie. Deze wordt jaarlijks of,
afhankelijk van de motoruitvoering, na
15.000 km of 20.000 km uitgevoerd.

Onze Toyota’s zijn ontworpen en
gebouwd om onderhoudskosten tot een
minimum te beperken. Er zijn minder
onderdelen die onderhoud nodig hebben,
terwijl er bovendien steeds duurzamere
materialen worden gebruikt. Minstens zo
belangrijk is dat technologische snufjes
in een Toyota gemakkelijk bereikbaar zijn
gemaakt om de tijd die aan onderhoud
wordt besteed zo kort mogelijk te maken.
Dit alles in combinatie met een gunstige
prijsstelling maakt dat uw Toyota tegen
de laagst mogelijke kosten altijd in
optimale conditie blijft.

Om de geruststellende kwaliteit van
Toyota te kunnen garanderen, worden
bij het onderhoud van uw auto alleen
originele onderdelen gebruikt. Bij
beschadiging helpt het ontwerp
van de betreﬀende onderdelen de
reparatiekosten zo laag mogelijk te
houden. Dure en moeilijk te vervangen
onderdelen zijn daarom zover mogelijk
bij schadegevoelige zones vandaan
gehouden. Dit resulteert in lagere
onderhoudskosten voor onderdelen
en arbeidsloon.

Bezoek www.toyota.nl voor meer informatie over zorgeloos rijden.
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Kwaliteit en service

Originele accessoires

Uitgebreide garantie

Toyota Pechhulp

Extra veiligheid

De accessoires van Toyota worden
gemaakt volgens dezelfde kwaliteitseisen
en met hetzelfde oog voor detail als uw
Toyota. Elk accessoire is op maat gemaakt
voor uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft
om uw Toyota een persoonlijke touch te
geven. De accessoires worden onder de
zwaarste omstandigheden getest, zodat
u er volledig op kunt vertrouwen. Voor
originele accessoires van Toyota geldt
dan ook een garantietermijn van drie jaar,
wanneer u deze gelijktijdig met uw Toyota
heeft gekocht.

Voor elke nieuwe Toyota geldt een
garantietermijn van 5 jaar/200.000 km*
die ieder defect dekt dat voortkomt uit
een productiefout. Ook sleepkosten naar
de dichtstbijzijnde Toyota dealer
vallen onder de garantie. Voor
oppervlakteroest en lakschade op
carrosseriedelen geldt drie jaar volledige
garantie wanneer de schade voortkomt
uit een productiefout. De garantietermijn
voor roesten van binnenuit als gevolg
van een productie- of materiaalfout voor
elke Toyota (bedrijfsauto’s uitgezonderd)
bedraagt 12 jaar.

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
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.

Uw Toyota is standaard uitgerust met
een veiligheidssysteem, dat de zwaarste
tests van verzekeringsmaatschappijen
weerstaat. De startonderbreker is
goedgekeurd door alle grote Europese
verzekeringsmaatschappijen.

* 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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Toyota Environmental Challenge 2050.
Toyota heeft voor 2050 een zestal milieudoelstellingen geformuleerd. Het belangrijkste
doel hierachter is om samen met de maatschappij te komen tot duurzame ontwikkeling.

Doelstelling 1

Doelstelling 2

Doelstelling 3

Doelstelling 4

Doelstelling 5

Doelstelling 6

Nieuwe Voertuigen –
Nul CO-emissies.

Life Cycle –
Nul CO-emissies.

Fabriek –
Nul CO-emissies.

Het minimaliseren
en optimaliseren van
waterverbruik.

Het ontwikkelen van een
op recycling gebaseerde
samenleving.

Werken aan een toekomst
in harmonie met de
natuur.

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

De kringloop van Toyota.
Toyota werkt al tientallen jaren aan de ontwikkeling van duurzame vormen van mobiliteit.
Deze komen voort uit onze visie op de volledige reductie van CO-emissies en afval.

Ontwerp en Productie

Logistiek

Verkoop

Rijden en Onderhoud

Reduceren, Hergebruik, Recyclen

Elk designdetail van uw Toyota
is zorgvuldig geanalyseerd,
om er zeker van te zijn dat de
milieubelasting gedurende de
volledige levenscyclus zo laag
mogelijk blijft.*

Toyota zoekt altijd naar de meest
eﬃciënte en milieubewuste
logistieke processen en
manieren van transport.

Het verbeteren en
verduurzamen van de
dealerbedrijven is bij Toyota
een continu proces.

Door eﬃciënter te rijden en door
bij onderhoud te kiezen voor
originele onderdelen, bespaart
u geld en helpt u de belasting
van het milieu als gevolg van
onze mobiliteit zoveel mogelijk
te beperken.

95% van elke Prius+ is
herbruikbaar en recyclebaar.

* Ten opzichte van het voorgaande model toont de
Lifecycle analyse voor de vierde generatie Prius+ een
reductie in emissies van de volgende schadelijke stoﬀen:
15% CO (Kooldioxide), 5% NOx (Stikstofoxide), 7%
in SOx (Zwaveloxide), 10% in PM (deeltjes) en 17% in
NMHC (Niet-methaangebonden koolwaterstoﬀen).

De LCA-methodiek van Toyota, van toepassing op al
onze personenauto’s, is beoordeeld en goedgekeurd
door TÜV Rheinland en is gecertificeerd volgens de
ISO14040/14044 normen.
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GENIETEN VAN HYBRIDE RIJDEN
EN GEAVANCEERD RIJCOMFORT
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TOT MAXIMAAL ZEVEN
ZITPLAATSEN.
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VOOR 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, F0000-19000, 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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