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BELANGRIJKSTE UITRUSTING MIRAIBELANGRIJKSTE UITRUSTING MIRAI

RIJKLAAR VANAF € 67.350,–

EXECUTIVE (EXTRA T.O.V. DYNAMIC) 

 EXTERIEUR
 – LED achterlichten premium (3D effect)
 – Multi LED koplampen (incl. Adaptive High Beam System)
 – Parkeersensoren voor en achter
 – Privacy Glass

 INTERIEUR
 – Draadloos lader telefoon
 – Sfeerverlichting LED in 8 instelbare kleuren
 – Stoelbekleding, synthetisch leder zwart
 – Stuurwiel, elektrisch verstelbaar

 VEILIGHEID
 – Blind Spot Monitor (BSM); dodehoekhoekdetectie

 MULTIMEDIA EN INFORMATIE
 – Achteruitrijcamera met Panoramic View

 BANDEN EN VELGEN
 – 19" lichtmetalen velgen, glossy (235/55R19)

DYNAMIC  (STANDAARDUITRUSTING) 

 EXTERIEUR
 – Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en automatisch inklapbaar
 – Haaienvin antenne
 – LED achterlichten
 – LED dagrijverlichting
 – Bi-LED koplampen
 – Smart entry

 INTERIEUR
 – Automatisch dimmende binnenspiegel
 – Bestuurdersstoel met elektrische verstelling
 – Bestuurdersstoel, lendensteun
 – Climate control 2-zone
 – Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar
 – Startknop
 – Stoelbekleding, zwarte stof
 – Stoelverwarming voorstoelen
 – Stuurwiel, handmatige verstelbaar
 – Stuurwiel, verwarmbaar
 – Stuurwielbediening met bediening voor o.a. audio, bluetooth® en cruise control

 VEILIGHEID
 – Regensensor
 – Toyota Safety Sense®  
- Adaptive Cruise Control (ACC) met Lane Trace Assist  
- Automatic High Beam (AHB); automatische schakeling groot- en dimlicht  
- Lane Departure Alert (LDA); waarschuwing bij verlaten rijbaan  
- Pre-collision System (PCS) ; voetgangers-, fietsers- en kruispunten detectie  
- Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning

 MULTIMEDIA EN INFORMATIE
 – 8 inch digitaal instrumentenpaneel
 – Achteruitrijcamera
 – Apple Carplay & Android Auto
 – JBL Premium Audio, 14 speakers
 – Radio, DAB+ Bluetooth® en USB aansluitingen
 – Spraakherkenning voor o.a. telefoon en navigatie
 – Toyota Touch® 2  multimediasysteem met navigatie, 12,3 inch scherm

 BANDEN EN VELGEN
 – 19" lichtmetalen velgen, zilver (235/55R19)
 – Bandenreparatieset

RIJKLAAR VANAF € 70.850,–



BELANGRIJKSTE UITRUSTING MIRAI

MIRAI 2 / 11

PRESTIGE (EXTRA T.O.V. EXECUTIVE) 

 EXTERIEUR
 – Parkeersensoren voor en achter, inclusief Park Pilot

 INTERIEUR
 – Automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch
 – Bestuurdersstoel met elektrische verstelling en geheugenfunctie
 – Stoelbekleding, semi aniline leder (incl. stoelventilatie vóór en achter)
 – Stoelverwarming voor- en achterstoelen

 MULTIMEDIA EN INFORMATIE
 – Head-Up Display, 10 inch

 BANDEN EN VELGEN
 – 20" lichtmetalen velgen, zwart (245/R45R20)

RIJKLAAR VANAF € 76.895,–

* vraag uw Toyota dealer naar de condities
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PRIJZEN MIRAI 1 APRIL 2022

Dynamic € 54.888,43 11.526,57 0,– 66.415,– 67.350,– 328,– 0 134/182 A
Executive € 57.780,99 12.134,01 0,– 69.915,– 70.850,– 346,– 0 134/182 A
Prestige € 62.776,86 13.183,14 0,– 75.960,– 76.895,– 375,– 0 134/182 A
# beperkt leverbaar, vraag uw Toyota dealer naar de mogelijkheden

PRIJZEN MIRAI 1 APRIL 2022

Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft 
een personenwagen een CO₂ gerelateerde BPM. De Toyota Mirai heeft geen 
emmissies en heeft daarom geen BPM.

Consumentenadviesprijs is inclusief € 935,– aan kosten rijklaar maken. 
Deze bestaan uit: € 837,87 oor afleverbeurt, mattenset, kenteken 
en transportkosten, € 40,80 leges, €  6,33  registratiekosten en € 50,- 
recyclingbijdrage.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 5 jaar garantie§ (max. 200.000  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.
§: 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra Care, neem contact op met 
uw Toyota-dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.

NETTO  
CAT.PRIJS  
EX. BTW

BEDRAG  
BTW

BEDRAG  
BPM

FISCALE 
WAARDE 

CONSUM. 
ADV.PRIJS

BIJTELLING 
VANAF

CO2 KW/PK ENERGIE
LABEL

https://www.toyota.nl/financieren-leasen-verzekeren/financieren/toyota-private-lease.json
https://www.toyota.nl/#/box-iframe/https%3A%2F%2Fformulieren.toyota.nl%2Fproefrit.html/size=fullscreen
https://www.toyota.nl/#/box-iframe/https%3A%2F%2Fformulieren.toyota.nl%2Fbrochure.html/size=fullscreen
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OPTIES

PRIJS EXCL. 
BTW EN BPM

BEDRAG  
BTW

BEDRAG  
BPM

PRIJS INCL. 
BTW EN BPM

FABRIEKSOPTIES
Panoramisch dak € 818,18 171,82 0,– 990,–
Parelmoer lak € 1.152,89 242,11 0,– 1.395,–
Premium metallic lak € 1.152,89 242,11 0,– 1.395,–
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ACCESSOIRESACCESSOIRES

INCL. BTW €*

Toyota Tankservice (10x tankservice)** € 950,– 785,12
Toyota Tankservice (15x tankservice)** € 1.425,– 1.177,69
Toyota Tankservice (25x tankservice)** € 2.375,– 1.962,81

INCL. BTW EXCL. BTW

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken 
deel 1B. De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.
** Toyota Tankservice is de waterstof tankservice van Toyota. Hierbij wordt de Mirai opgehaald, 
afgetankt met waterstof en op exact dezelfde locatie teruggebracht bij de berijder. De afstand van de 
ophaallocatie en het operationele waterstoftankstation is maximaal 50km. De tankservice is exclusief 
de kosten van de waterstof brandstof en moet daags vooraf voor 18:00 online gepland zijn in het 
portaal. Deze service is beschikbaar op werk- en zaterdagen van 6:00 tot 18:00. Per (lease) contract 
kunnen meerdere passen worden opgenomen. Vraag naar de voorwaarden bij uw accountmanager of 
verkoopadviseur.
*** Info over EU-bandenlabel: http://www.toyota.nl/bandenlabel

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

Actieprijs € 60,–  
(normale prijs € 86,–)  
Klantvoordeel € 26,–

VELGEN EN BANDEN
Velgenset 19" Glossy inclusief naafkappen, banden en montage 2.450,–
Winterwielenset 19” (Lichtmetalen velgen zwart gepolijst en 
Continental winterbanden 235/55R19)

3.350,–

Winterwielenset 20” (Lichtmetalen velgen multispaaks zwart en 
Bridgestone winterbanden 245/45R20)

3.750,–

YOKOHAMA Winterband 235/55R19 105V BluEarth Winter V905 
C.C.72.B*** (4 stuks)

1.195,–

YOKOHAMA Winterband 245/45R20 103V BluEarth Winter V905 
C.C.72.B*** (4 stuks)

1.539,–

MULTIMEDIA
Apple Lightning naar USB 2.0 laadkabel 18,–
Dashcam 279,–

COMFORT EN BESCHERMING
Asbak 28,–
Kledinghanger 30,–
Mattenset velours 830gr 128,–
Rubberen vloermattenset 255,–

BEVEILIGINGSSYSTEMEN
Alarmsysteem SCM klasse III incl. certificeringskosten en 
modificatiekosten

1.147,–

KeyJack 25,–
Peilzender RF MN500S klasse TV (Draadloos) 354,–
Terugvindsysteem TV (Bedraad) 542,–
Voertuigvolgsysteem PREMIUM N.C. 810,–
Transponder PREMIUM PLUS 73,–

CAR CARE
ProTect exterieurbescherming 427,–
ProTect interieurbescherming 112,–
ProTect velgenbescherming 66,–

VEILIGHEID
EHBO kit 16,–
Gevarendriehoek 8,–
Safety Hammer Evolution 24,–
Safety Hammer Plus 18,–
Safety Torch Synergy Veiligheidslamp 30,–
Veiligheidstas 30,–
Veiligheidsvest 5,–

INCL. BTW €*
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UITRUSTING

Verklaring  van de tekens 
 : standaard
 : optie 
– : niet toepasbaar
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EXTERIEUR
Buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers   

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en automatisch 
inklapbaar

  

Haaienvin antenne   

LED achterlichten  – –
LED achterlichten premium (3D effect) –  

LED dagrijverlichting   

Bi-LED koplampen  – –
Multi LED koplampen (incl. Adaptive High Beam System) –  

Metallic lak (Dark Blue (8S6), standaard kleur)   

Panoramisch dak – – 

Parelmoer lak   

Parkeersensoren voor en achter –  –
Parkeersensoren voor en achter, inclusief Park Pilot – – 

Premium metallic lak   

Privacy Glass –  

Smart entry   

INTERIEUR
12V aansluiting middenarmsteun en kofferbak, USB (2x voor, 2x achter)   

Armsteun midden achter, met 2 bekerhouders  en bedieningspaneel   

Armsteun midden vóór met opbergvakken   

Luchtzuiveringssysteem   

Automatisch dimmende binnenspiegel   –
Automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch – – 

Stoelbekleding, zwarte stof  – –
Stoelbekleding, synthetisch leder zwart –  –
Stoelbekleding, semi aniline leder (incl. stoelventilatie vóór en achter) – – 

Bestuurdersstoel, lendensteun   

Bestuurdersstoel met elektrische verstelling   –
Bestuurdersstoel met elektrische verstelling en geheugenfunctie – – 

Climate control 2-zone   

Climate control 3-zone (met bediening achter) – – 

Draadloos lader telefoon –  

Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar   

Sfeerverlichting LED in 8 instelbare kleuren –  

Startknop   

Stoelverwarming voorstoelen   –
Stoelverwarming voor- en achterstoelen – – 

Stuurwiel, verwarmbaar –  

UITRUSTING
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UITRUSTING
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Verklaring  van de tekens 
 : standaard
 : optie 
– : niet toepasbaar

INTERIEUR
Stuurwielbediening met bediening voor o.a. audio, bluetooth® en 
cruise control

  

Stuurwiel, handmatige verstelbaar   –
Stuurwiel, elektrisch verstelbaar – – 

VEILIGHEID
ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)   

Automatisch deurvergendeling op snelheid   

Automatische hoogteverstelling koplampen   

Bandenspanningcontrolesysteem   

Downhill Assist Control (DAC)   

Hill-assist Control (HAC)   

Hoofdsteunen, verstelbaar 2 vóór en 2 achter   

Inbraakalarm   

ISOFIX kinderstoelbevestiging (2x, achter)   

Regensensor   

Toyota Safety Sense® 
- Adaptive Cruise Control (ACC) met Lane Trace Assist 
- Automatic High Beam (AHB); automatische schakeling groot- en 

dimlicht 
- Lane Departure Alert (LDA); waarschuwing bij verlaten rijbaan 
- Pre-collision System (PCS) ; voetgangers-, fietsers- en kruispunten 

detectie 
- Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning

  

VEILIGHEID
Blind Spot Monitor (BSM); dodehoekhoekdetectie – – 

VSC en TRC   

Waarschuwing gordels niet bevestigd   

MULTIMEDIA EN INFORMATIE
Achteruitrijcamera  – –
Achteruitrijcamera met Panoramic View –  

Apple Carplay & Android Auto   

Toyota Touch® 2  multimediasysteem met navigatie, 12,3 inch scherm   

8 inch digitaal instrumentenpaneel   

Head-Up Display, 10 inch – – 

JBL Premium Audio, 14 speakers   

Radio, DAB+ Bluetooth® en USB aansluitingen   

Spraakherkenning voor o.a. telefoon en navigatie   

BANDEN EN VELGEN
19" lichtmetalen velgen, zilver (235/55R19)  – –
19" lichtmetalen velgen, glossy (235/55R19) –  –
20" lichtmetalen velgen, zwart (245/R45R20) – – 

Bandenreparatieset   
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTROMOTOR
Type Gelijkstroom, permanente magneet
Maximaal gecombineerd vermogen (kW (PK)) 134 (182)
Maximaal koppel (Nm) 300

TRANSMISSIE
Type Automatisch
Aandrijving Achter

REMMEN
Voor Geventileerde schijven
Achter Geventileerde schijven

WIELOPHANGING
Multilink Voor en achter

PRESTATIES
Topsnelheid 175
Acceleratie 0-100 km/h (sec.) 9,0

GELUID
Geluidsniveau bij stilstand (in dB(A)) bij toerental 
(/min)

n.v.t.

Geluidsniveau bij langsrijden (in dB(A)) 64,0

Conform WLTP Cyclus. Gemeten door Toyota tijdens het tanken bij een waterstofstation dat waterstof levert onder een druk van 
70 MPa onder de SAE J2601 norm (omgevingstemperatuur: 20°C; druk in de volle waterstoftank: 10 MPa). Bij waterstofstations 
waar u onder andere omstandigheden tankt kan de hoeveelheid waterstof afwijken, wat ook invloed heeft op de actieradius. De 
actieradius kan ook variëren bij wisselende omstandigheden (weersinvloeden, verkeersdrukte, etc.), het gewicht van de auto en 
de rijstijl van de bestuurder (snel optrekken, gebruik airconditioning, etc).

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dynamic Executive Prestige

Conform WLTP Cyclus. Gemeten door Toyota tijdens het tanken bij een waterstofstation dat waterstof levert onder een druk van 
70 MPa onder de SAE J2601 norm (omgevingstemperatuur: 20°C; druk in de volle waterstoftank: 10 MPa). Bij waterstofstations 
waar u onder andere omstandigheden tankt kan de hoeveelheid waterstof afwijken, wat ook invloed heeft op de actieradius. De 
actieradius kan ook variëren bij wisselende omstandigheden (weersinvloeden, verkeersdrukte, etc.), het gewicht van de auto en 
de rijstijl van de bestuurder (snel optrekken, gebruik airconditioning, etc).

VERBRUIK
Lichtmetalen velg 19" 19" 20"
Richtlijn 2018/1832AY 2018/1832AY 2018/1832AY
Gecombineerd (CO₂ emissie (g/km)) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Stad (in kg/100km) 0,68 0,69 0,74
Buitenweg (middel/hoog/extra hoog) in kg/100km 0,63 / 0,68 / 1,03 0,64 / 0,69 / 1,04 0,70 / 0,76 / 1,17
Gecombineerd in kg/100km 0,79 0,80 0,89

EMISSIE
Emissies water water water
Richtlijn 2018/1832AY 2018/1832AY 2018/1832AY
CO (mg/km) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
THC (mg/km) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
NMHC (mg/km) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
NOx (mg/km) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Deeltjes PM (mg/km) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Deeltjes PN (10E11/km) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

GEWICHTEN (KG)
Massa rijklaar 1.975 1.995
Massa ledig voertuig 1.875 1.895
Laadvermogen ³) 540 520
Maximaal toelaatbare massa (GVW) 2.415 2.415
Maximaal aanhanggewicht geremd 0 0
Maximaal aanhanggewicht ongeremd 0 0
Maximale daklast 0 0
Maximale kogeldruk bij gebruik aanhanger 0 0
Maximale kogeldruk bij gebruik fietsendrager 0 0

AFMETINGEN Mirai (Prestige)
Inhoud brandstoftank (kg) 5,6
Inhoud bagageruimte (l) 278
Lengte (mm) 4.975
Breedte (mm) 1.885
Hoogte (mm) 1.470 (1.480)
Wielbasis (mm) 2.920

Dynamic Executive/Prestige

Conform WLTP Cyclus. Gemeten door Toyota tijdens het tanken bij een waterstofstation dat waterstof levert onder een druk van 
70 MPa onder de SAE J2601 norm (omgevingstemperatuur: 20°C; druk in de volle waterstoftank: 10 MPa). Bij waterstofstations 
waar u onder andere omstandigheden tankt kan de hoeveelheid waterstof afwijken, wat ook invloed heeft op de actieradius. De 
actieradius kan ook variëren bij wisselende omstandigheden (weersinvloeden, verkeersdrukte, etc.), het gewicht van de auto en 
de rijstijl van de bestuurder (snel optrekken, gebruik airconditioning, etc).



MEER WETEN OVER TOYOTA?
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369.

KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE
VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN.

www.toyota.nl

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

Hiermee komen alle voorgaande MIRAI prijs- & specificatie 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:

UITGAVE 1 APRIL 2022 youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/
toyotanl

instagram.com/
toyotanederland
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