
MIRAI



WATERSTOF 

IN ZIJN 

MOOISTE VORM

De nieuwe Toyota Mirai valt op met een slank en dynamisch 

silhouet. Opvallend design dat een vloeiend geheel vormt 

met innovatieve technologie. Het luxueuze interieur ademt 

klasse en comfort, met naadloos geïntegreerde, technische 

snufjes. De verbeterde brandstofcel van de Mirai markeert 

een nieuw tijdperk voor emissievrije mobiliteit, met efficiency, 

duurzaamheid en een toonaangevend vermogen. Kies voor 

de toekomst met de nieuwe Toyota Mirai.

DE TECHNOLOGIE VAN MORGEN
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INLEIDING
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DE POWER 

VAN WATERSTOF

De innovatieve brandstofcel van de Toyota Mirai 

werkt op basis van waterstof en zuurstof. Zo wordt de 

elektromotor met maximale efficiency aangedreven. Het 

resultaat? Geen emissie en een zorgeloze actieradius 

van meer dan 650 kilometer. De nieuwe Mirai biedt 

een unieke en aangename rijbeleving, geruisloos, met 

achterwielaandrijving en een krachtig accelererend 

vermogen. Emissievrij rijden zoals u nooit eerder deed. 

WATER ALS ENIGE EMISSIE. VERDER NIETS

Totale lengte

Totale hoogte

Totale breedte

Wielbasis

Aandrijflijn

Zitplaatsen

Actieradius

Acceleratie

Vermogen

4.975

1.885

1.470

2.920

Achterwielaandrijving

5

Meer dan 650 km

9,2 sec

174 pk

SPECIFICATIES TOYOTA MIRAI
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MOTOR EN RIJEIGENSCHAPPEN

5



EMISSIEVRIJ 

VOELT BETER 

DAN OOIT

In de Mirai verdwijnt het lawaai van de stad naar de 

achtergrond. Een ruim opgezet interieur heet u welkom met 

een harmonieus design dat plaats biedt aan maximaal vijf 

passagiers. Bij het invallen van de schemering schakelt de 

subtiele sfeerverlichting in. Het extra grote informatiedisplay 

staat u tijdens de hele rit terzijde. Laat parkeren over aan 

de Mirai met het ingebouwde Toyota Teammate Parking. 

Een intelligente technologie die u helpt parkeren op de 

meest lastige plekken.

EEN NIEUWE NORM IN LUXE
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COMFORTABEL INTERIEUR
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De technologie van de Mirai staat garant voor comfortabel en 

dynamisch rijgedrag. Voor de dagelijkse rit naar kantoor, maar 

ook voor al uw andere avonturen. Laad uw telefoon draadloos 

op en bedien deze met Apple CarPlay™ of Android Auto™* 

via het 12,3" multimedia display. Voordat u vertrekt kunt u 

met uw smartphone zelfs de airconditioning van de Mirai 

bedienen, zodat de temperatuur in het interieur bij vertrek 

direct aangenaam is.

DE PERFECTIE COMBI VAN BUSINESS EN PLEZIER

UPGRADE UW 

RIJBELEVING

TECHNOLOGIE

*  Dit systeem ondersteunt Android Auto en Apple CarPlay. Controleer of uw mobiele 

telefoon dat ook doet.
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GOING 

BEYOND ZERO

De enige emissie is water. Na decennia van innovatie 

maakt de nieuwe Mirai deze ambitieuze doelstelling 

waar. De brandstofcel is een ware pionier voor een betere 

luchtkwaliteit en een oplossing voor broeikasgassen. 

Maar Toyota gaat verder. Van waterstof aangedreven 

speedboten tot openbaar vervoer; deze energiebron 

gaat de samenleving veranderen. Het tijdperk van 

waterstof is begonnen.

OP WEG NAAR EEN SAMENLEVING OP WATERSTOF
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VERDER DAN NUL
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www.toyota.nl

KLANTENSERVICE VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN.

MEER WETEN OVER TOYOTA? BEL OF WHATSAPP 
GRATIS NAAR 0800-0369. KIJK OP TOYOTA.NL/

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-52100-PSB, november 2020.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale normen en 
kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties 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.

F0000-52100-PSB/11/20/MIRAIPSB/NL youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/
toyotanl

instagram.com/
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