
Toyota Prius



Toyota Prius viser stadig vej 
med Hybrid Synergi Drive®

Design. Prius er med sit 
design og sin aerodynamiske 
form, der gør den endnu mere 
brændstoføkonomisk, blevet 
et ikon.

Byvenlig. Når Prius kører ved 
hjælp af benzinmotoren, er 
CO-udslippet lavt. Når den 
kører med elmotoren alene, 
er det nul.

Historik. Siden første 
generation af Prius så dagens 
lys i 1997, er den solgt i fl ere 
end 3 millioner eksemplarer 
verden over. Det giver tryghed 
til kommende Prius-ejere.

Køredynamik. Prius 
kombinerer banebrydende 
teknologi med rendyrket 
køreglæde. Miljøhensyn 
udelukker ikke veloplagt 
køredynamik.

Hybridteknologi. Hybrid 
Synergi Drive® kombinerer 
drivkraften fra en 
benzinmotor og elmotor, 
så de forskellige motortyper 
udnyttes optimalt.

2



3



Formet af vinden – 
og 15 års innovation

Prius er fra begyndelsen udviklet med tanke på miljø og 
energieff ektivitet. Det kendetegner naturligvis også designet, 
hvor en minimering af vindmodstanden har været i fokus. 
Den gennemførte aerodynamik bidrager betydeligt til Prius’ 
exceptionelt lave brændstoff orbrug.
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Avanceret teknologi baner vej for større køreglæde 
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1. Fuld kontrol
Toyota Touch & Go Pro 
introducerer en ny standard 
for touch screen-anlæg: 
Den intuitive betjening 
giver nem adgang til din 
yndlingsmusik, avanceret 
navigation, bakkamera og 
meget mere. Det hele er 
samlet i en knivskarp 
7" skærm.

2. Nem parkering
IPA-systemet (Intelligent 
Parking Assist) manøvrerer 
nemt din Prius ind på den 
valgte parkeringsplads. Via 
bakkamera beregner og 
udfører IPA-systemet de 
korrekte ratbevægelser, 
så du blot skal betjene 
speeder og bremse.

3. Hold blikket på vejen
Tjek vigtige køreinformationer 
uden at tage blikket fra 
vejen. Det avancerede Head 
Up-display projicerer fx 
hastighed, brændstoff orbrug 
og aktuelt energiforbrug og 
-fordeling. Hvis din Prius er 
udstyret med Toyota Touch 
& Go Pro, projiceres også 
køreanvisninger op på 
forruden.

4. Tjek aktuelt 
brændstoff orbrug
Et hurtigt blik på Hybrid 
System Indicator vil 
fortælle dig, om du kører 
energieff ektivt og udnytter 
brændstoff et optimalt. Når du 
ændrer kørestil, ses resultatet 
omgående og tydeligt, så 
du motiveres til at køre 
økonomisk og miljørigtigt.

 Standard til H4.

Sjælen i Prius udgøres af innovativ teknologi. Hybrid Synergi Drive®-
teknologien minimerer brændstoff orbrug og CO-udslip. Og e-CVT-
gearkassen (Continuously Variable Transmission) med et uendeligt 
antal gearudvekslinger bidrager til den kraftfulde og harmoniske 
køreoplevelse.

Via multifunktionelle betjeningsknapper i rattet har du nem adgang 
til køreinformationer, indstilling af aircondition og musikanlæg. 
Toyota Touch med bl.a. bakkamera, radio/cd og Bluetooth®-opkobling 
til din mobiltelefon og dine musikenheder er standard. Hertil kommer 
det avancerede Head Up-display, der projicerer køreinformationer 
op på forruden, så du ikke behøver tage blikket fra vejen.
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Miljørigtig bykørsel med Hybrid Synergi Drive®

Hybrid Synergi Drive® kombinerer en 1.8 liters VVT-i-benzinmotor 
og elmotor. Ved lav hastighed kører Prius udelukkende ved hjælp af 
elmotoren, så typisk bykørsel er uden brændstoff orbrug og CO-
udslip. 

Hvis benzinmotoren er i gang, slukker den automatisk, når bilen 
holder stiller – fx for rødt lys. Prius vælger automatisk den mest 
egnede drivform – altså om den skal køre på ren el, ren benzindrift 
eller en kombination af de to drivformer. Du kan også manuelt vælge 
mellem tre køreprogrammer: 

EV: Ren el. Perfekt i tæt bytrafi k med op til to kilometers kørsel helt 
uden brændstoff orbrug og CO-udslip.

Power: Maksimal motorydelse. Velegnet til fx landevejs- og 
motorvejskørsel med hyppige overhalinger.

Eco: Minimerer brændstoff orbrug og CO-udslip ved at dæmpe 
motorrespons.

25,613610,4
km/lhksek 0–100 km/t.

Acceleration Ydelse Brændstoff orbrug CO-udslip

 Blandet kørsel

op 
 til
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Vehicle Stability Control+ 
(VSC+): VSC+ træder i aktion, 
hvis bilen begynder at skride 
efter en pludselig manøvre 
eller på glat underlag. 
VSC+ doserer bremse- og 
motorkraften ud til de 
enkelte hjul, så over- eller 
understyring modvirkes, og 
stabiliteten genoprettes.

Brake Assist System (BAS): 
BAS-systemet optimerer 
bremsetrykket, hvis du 
ved katastrofebremsning 
ikke træder hårdt nok på 
bremsepedalen. Dermed 
udnyttes de eff ektive 
ABS-bremser maksimalt.

Emergency Brake-
light Signal (EBS): Ved 
katastrofebremsning vil EBS-
systemet få bremselygterne 
til at blinke, så bagfra 
kommende trafi k advares.

Avanceret teknologi baner vej for større sikkerhed
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Aktive nakkestøtter: 
Ved en påkørsel bagfra 
udløser en sensor de aktive 
nakkestøtter, så de bevæger 
sig fremad/skråt opad for 
at “gribe” hovedet. Dette 
begrænser den pludselige 
hovedbevægelse, og dermed 
reduceres risikoen for 
piskesmældsskade.

Adaptive fartpilot (ACC): 
ACC fastholder automatisk 
en given afstand til bilen foran. 
Hvis afstanden bliver mindre, 
nedsættes hastigheden og 
bremserne vil evt. også blive 
aktiveret. Når afstanden igen 
øges, sættes farten op til den 
valgte hastighed.

Pre-Crash Safety (PCS): 
PCS-systemet benytter 
radarsensorer til at forudse 
en potentiel kollision. En 
lydalarm aktiveres, Brake 
Assist System træder i aktion, 
sikkerhedsselerne strammes 
ind, og bremsetrykket 
etableres for at forebygge 
uheld og evt. skade, hvis 
uheldet er uundgåeligt.

Supplemental Restraint 
System (SRS) airbags: Prius 
er udstyret med syv SRS-
airbags.

 Standard til H4
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En vifte af teknologiske fi nesser

Standard til:
— H2 
— H3

Standard til:
— H4

Standard til:
— H2 
— H3
— H4

Standard til:
— H2 (førerdør) 
—  H3 (fordøre 

og bagklap)
—  H4 (fordøre 

 og bagklap)

Standard til:
— H2 
— H3
— H4

Standard til:
— H3
— H4

Toyota Touch med 6.1" touch screen 
byder på multimediefunktioner med 
mulighed for at vise køreinformationer 
og billede fra bak kamera. Toyota Touch 
kan opgraderes til Toyota Touch & Go 
Plus med fx navigation.

Toyota Touch & Go Pro 
med 7" touch screen med 
avanceret navigation, 
bakkamera og 
meget mere. 

Automatisk klimaanlæg
Prius er udstyret med 
automatisk klimaanlæg, 
så du frit kan indstille 
din foretrukne temperatur 
uanset vejret udenfor.

Smart Entry & Start System Lås 
bilen op uden at tage nøglen op 
af lommen eller tasken, og start 
motoren ved at trykke på en knap.

e-CVT med et uendeligt 
antal gearudvekslinger sikrer 
optimal motorudnyttelse og 
brændstoføkonomi i enhver 
køresituation.

Fartpilot fastholder automatisk 
en konstant hastighed. Til H4 
er systemet udbygget med 
Adaptive fartpilot, som auto-
matisk holder afstand til 
forankørende.
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Standard til:
— H2 
— H3
— H4

Standard til:
— H4

Standard til:
— H2 
— H3
— H4

Standard til:
— H4

Standard til:
— H2 
— H3
— H4

Touch Tracer Display. Et let 
tryk med fi ngerspidsen er 
nok til at vælge den ønskede 
køreinformation samt 
indstilling af aircondition 
eller musikanlæg.

LED-forlygter. Nydesignede 
LED-forlygter med auto-
matisk niveauregulering og
lygtevaskere for optimal 
lyseff ekt.

LED-kørelys. Tænder 
automatisk og giver optimal 
synlighed i dagtimerne – især 
ved dårlig sigtbarhed.

Elektrokromatisk bakspejl 
styrker sikkerheden ved 
kørsel i mørke ved automatisk 
at dæmpe spejlingen 
af blændende lys fra 
bagvedkørende biler.

Tågeforlygter styrker både 
dit udsyn og din synlighed 
i tåge eller diset vejr.

Solar Ventilation System er 
et ventilationssystem, som 
drives af solceller integreret i 
soltaget. Afkøler kabinen, når 
Prius holder parkeret i solen.

Standard til:
— H4
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Prius-programmet – udvendigt

H2 H3

— 15" alufælge
— LED-kørelys
— Smart Entry & Start system 

(nøglefri betjening), førerdør 
— Tågelygter 
— VSC+

— 17" alufælge
— Regnsensor
— Smart Entry & Start system 

(nøglefri betjening), fordøre og bagklap

Særligt standardudstyr Som Prius H2 plus
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H4

— Aktiv fartpilot med radar
— LED-forlygter
— Solar Ventilation System
— Vandafvisende ruder, for

Som Prius H3 plus
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Prius-programmet – indvendigt 

H2 H3

— 7 airbags
— Aktive nakkestøtter
— Elruder, for og bag
— Head-up display
— Klimaanlæg
— Toyota Touch med bakkamera 

og Bluetooth® 
— Touch Tracer-display

— Fartpilot
— JBL-lydanlæg
— Læderrat
— Premium indtræk

Særligt standardudstyr Som Prius H2 plus
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H4

— Bakkamera med intelligent 
parkeringshjælp

— Bakspejl med automatisk nedblænding 
— Fjernbetjent klimaanlæg
— LED-forlygter med vaskere og aut. 

niveauregulering

— Læderindtræk
— Pre-Crash Safety System
— Skumringssensor
— Sædevarme, for
— Toyota Touch & Go Pro

Som Prius H3 plus
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Udstyrspakker

Vi har sammensat tre udstyrspakker, der giver dig ekstra meget for 
pengene og tjener hver sit formål: Du kan optimere aerodynamikken, 
fremhæve bilens eksklusive sider eller give brugsværdien et ekstra løft.

Aeropakke: Prius er kendt for sin fornemme aerodynamik, og med 
denne udstyrspakke kan den optimeres yderligere. Samtidig gør 
udstyret din Prius lidt mere sporty og personlig. Aeropakken fås 
i farverne Pearl White, Astral Black og Ultra Silver.

Sideskørter Bagskørt Frontskørt

18



Krompakke: Prius kendetegnes af stilsikkert design, og med 
krompakken kan du fremhæve dens eksklusive fremtoning. 
Perfekt pasform og fi nish er en selvfølge.

Kromsidelister Kromringe til tågeforlygter Kromliste til bagklap
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Udstyrspakker

1. Beskyttelsesplade til bagkofanger og bagagerumsbakke

2. Bagagerumsnet, lodret

3. Trinlister

Kontakt din Toyota-forhandler for mere information om det brede program af originalt Toyota-ekstraudstyr.

Beskyttelses- og opbevaringspakke: Med ganske få midler kan du 
gøre din Prius endnu mere praktisk og funktionel. 
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Ekstraudstyr

1. Velour gulvmåtter kombinerer et 
behageligt blødt underlag med eff ektiv 
beskyttelse af bilens gulvtæppe.

5. Sidebeskyttelseslister beskytter 
dørene eff ektivt mod irriterende 
småbuler og ridser.

2. Belyste trinlister giver elegant adgang 
til din Prius, og beskytter samtidig 
dørkarmene mod skrammer. Den blålige 
LED-belysning er også rar at have ved 
foden, når det er mørkt.

6. Nøglecover til din Smart Entry-nøgle 
i fl ot metalfi nish med “Hybrid Synergi 
Drive”-logo.

3. Kromliste til forkofanger danner 
en fl ot overgang mellem kølergrill og 
forreste kofanger.

7. Tagbøjler giver en sikker basis til 
bagageboks, skiboks og andre former 
for fritidsudstyr.

4. Easy Click cykelholder med plads til 
to cykler. Nem montering uden behov for 
trækkrog.

8. Kromliste til nummerplade 
fremhæver det stilsikre design og giver 
en eksklusiv fi nish.
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Fælge og indtræk

Vælg mellem seks raffi  nerede indtræk og to fl otte fælge.

195/65R15
Standard til H2

15" alufælg

215/45R17
Standard til H3, H4

17" alufælg
Standard til H3
Sort stofi ndtræk

Standard til H4
Sort læder

Standard til H2
Sort stofi ndtræk
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Farver

Vælg mellem 8 stilsikre farver til din Prius.

8V1 Abyss Grey* * Metallak

040 Pure White

202 Astral Black

070 Pearl White*

3R3 Barcelona Red* 3R9 Burgundy Red*

1F7 Ultra Silver*

8S6 Pacifi c Blue*
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Mere information om teknologi og udstyr i Prius. 

Ordbog

Denne model er udstyret med syv airbags, herunder 
knæairbag i førerside. Hertil kommer to SRS-front-
airbags, to SRS-sideairbags i forsæderne og SRS-gardin-
airbags i hele kabinens længde til beskyttelse af både 
forsæde- og bagsædepassagerer.

Supplemental Restraint System (SRS)-airbagsystem
Hvis du igangsætter eller accelererer for kraftigt i forhold 
til føret, vil hjulene spinde. Det registrerer TRC-systemet, 
som omgående aktiverer bremserne og dæmper 
motorkraften, så vejgrebet genoprettes.

Traction Control (TRC)

HAC sikrer en behagelig og sikker igangsætning på 
stejle skråninger. Systemet bremser automatisk alle 
hjul i cirka to sekunder, så bilen ikke ruller tilbage, når 
bremsepedalen slippes. Det aktiveres ved et fast tryk på 
bremsepedalen før start og er i funktion, så længe bilen 
står i et fremadgående gear.

Hill-start Assist Control (HAC)

Skumringssensoren registrerer lysniveauet og tænder 
automatisk for lyset i instrumentbordet, når dagslyset 
svinder.

Skumringssensor

Forsædernes sikkerhedsseler har selestrammere 
og -kraftbegrænsere for størst mulig beskyttelse af 
brystregionen.

Selestrammere og -kraftbegrænsere

Sæderne er konstrueret med særlige forankringspunkter 
for nem og sikker montering af ISOFIX-barnestol. 
Ekstra tophængsling forhindrer sædet i at tippe forover. 
ISOFIX-barnestole i fl ere størrelser kan købes hos din 
Toyota-forhandler.

ISOFIX-beslag til børnesæder

Standard til H4
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Den automatiske regnsensor aktiverer viskerne med 
passende hastighed og interval, når der kommer vand 
på forruden.

Regnsensor

Et brugervenligt display, der viser det aktuelle energifl ow 
og hjælper dig med at køre så økonomisk som muligt. 
Hybrid System Indicator giver dig et klart billede af, 
om du betjener bilen på den mest miljørigtige måde.

Hybrid System Indicator

En elektronisk styret gearkasse med et uendeligt 
antal gearudvekslinger, der sikrer optimal udnyttelse 
af ydelsen fra benzinmotor og elmotorer. Resultatet 
er harmonisk kørekomfort med blød, uanstrengt 
acceleration og optimal brændstoføkonomi i enhver 
køresituation.

e-CVT

Prius’ Hybrid Synergi Drive® kombinerer en 1.8 
liters VVT-i-benzinmotor og elmotor i verdens mest 
avancerede hybridsystem. Resultatet er et imponerende 
lavt brændstoff orbrug og CO-udslip i forening med en 
kraftfuld og næsten lydløs køreoplevelse.

1.8 Hybrid

Prius er udstyret med fjernbetjent klimaanlæg, som 
betyder, at du kan sænke kabinetemperaturen, inden 
du sætter dig ind i bilen. 

Fjernbetjent klimaanlæg

Banebrydende ventilationssystem, som drives af et 
solpanel, når Prius holder parkeret. Du kan derfor sætte 
dig ind i en behagelig ventileret bil, selvom Prius har 
holdt længe i skarp sol. 

Solar Ventilation System

Standard til H4

Standard til H4

Standard til H3, H4
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Prius er designet og udviklet med henblik på at minimere 
omkostningerne til vedligeholdelse. Der er færre dele, 
der kræver service, og de dele, der nødvendigvis skal 
udskiftes eller serviceres løbende, holder i længere 
tid. Adgangsforholdene er optimeret, så tiden til 
service kan holdes nede. Dette – kombineret med 
konkurrencedygtige priser på reservedele – gør, 
at dine samlede udgifter til vedligeholdelse af Prius 
er yderst overkommelige. 

Intelligent design
Din Toyota-forhandler vil gennemgå det betryggende 
serviceprogram, der gør tilværelsen som Prius-ejer 
så let som mulig. Prius har kun brug for et stort 
sundheds- og sikkerhedstjek hvert andet år eller 
for hver 30.000 km. Herudover skal den have 
et sundhedstjek, der inkluderer olieskift og skift 
af oliefi lter hvert år eller for hver 15.000 km.

Komplet serviceprogram
Takket være en kombination af høj produktkvalitet og 
professionel service kan Toyota tilbyde en af markedets 
bedste garantier. Den gælder 3 år/100.000 km, alt efter 
hvad der kommer først, uden kilometerbegrænsning det 
første år. 

Garantien dækker også omkostninger ved at få bugseret 
bilen til nærmeste Toyota-forhandler, hvis bilen ikke kan 
køre på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, der er 
opstået under garantiperioden. 

5-års garanti visse dele i hybriddrivlinjen er omfattet
af en garanti på 5 år/100.000 km, alt efter hvad der 
kommer først. Kontakt din Toyota-forhandler for 
yderligere information.

Lak- og overfl aderustgaranti Toyota-garantien 
omfatter også 3 års lak- og overfl aderustgaranti uanset 
kilometertal. 

Gennemtæringsgaranti 12 års garanti mod 
gennemtæring (indefra og ud) grundet materiale- 
eller fabrikationsfejl uanset kilometertal. 

Toyota-garanti

Som Prius-ejer kan du nyde godt af den tryghed, 
der indgår i Toyotas globale renommé for kvalitet 
og service
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Scan koden og oplev 
fordelene ved at få 
serviceret din Toyota 
på et autoriseret Toyota-
værksted i Danmark.

Prius er designet, så udgifterne til reparationer 
minimeres. Der er således energiabsorberende 
elementer i kofangerne, og dele, der er dyre at udskifte, 
er placeret væk fra de typiske skadesområder. Herudover 
er de mest udsatte pladedele boltet og ikke svejset 
på. På denne måde kan omfanget af kostbare skader 
begrænses, og eventuelt beskadigede dele er lette at 
udskifte eller reparere.

Lave reparationsomkostninger 
Som en ekstra tryghed følger der 1 års Toyota Vejhjælp 
med i købet af din Prius. Det er en vejhjælpsordning, 
som dækker i mere end 40 europæiske lande. Toyota 
Vejhjælp kan forlænges til bilens fyldte 12. år, såfremt 
serviceeftersyn udføres hos et autoriseret Toyota-
værksted i Danmark. Se mere om alle fordelene på 
toyota.dk

Toyota Vejhjælp
Originalt Toyota Ekstraudstyr er designet og fremstillet 
med den samme høje kvalitet, som kendetegner 
vores biler. Du kan være sikker på perfekt pasform og 
integration, når du med originalt Toyota Ekstraudstyr 
giver komforten eller brugsværdien et ekstra løft. Det 
omfattende program giver dig også mange muligheder 
for at sætte personligt præg på din Toyota. Originalt 
Toyota-udstyr er testet efter de samme skrappe 
retningslinjer som vores biler, og du kan derfor have 
fuld tillid til udstyrets pålidelighed og holdbarhed. 
Originalt Toyota Ekstraudstyr sælges med 3 års garanti, 
når det købes sammen med bilen.

Originalt Toyota Ekstraudstyr

 Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

Tyverisikringen af din Prius er konstrueret til at klare 
forsikringsbranchens skrappe 5-minutters indbrudstest. 
Både alarmsystem og startspærre er godkendt af 
Europas førende forsikringsselskaber. 

Ekstra tryghed
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Som en global virksomhed lægger 
vi stor vægt på at være tæt på vores 
kunder, og Toyota er derfor stærkt 
etableret i Europa. Det betyder kortere 
transportafstande, og dermed sparer vi 
tid og skåner miljøet. 

Nationale salgskontorer
Logistikcentre, biler
Logistikcentre, tilbehør/reservedele 
Produktionsanlæg 
Samarbejdevirksomheder 
Træningscentre

Hver eneste komponent i vores 
biler analyseres nøje for at sikre den 
mindst mulige miljøpåvirkning i løbet 
af bilens livscyklus. Den fokuserede 
tilgang har ført til en række innovative 
produktfornyelser, der alle reducerer 
miljøpåvirkningen.

Når Prius’ påvirkning af miljøet 
sammenholdes med en sammenlignelig 
dieselbil (Euro %), viser analysen en 
reduktion på 37% CO (kuldioxid), 
16% mindre NOx (kvælstofi lter), 
32% mindre NMHC (kulbrinter ekskl. 
metan), 4% mindre PM (partikler) 
og 20% mindre SOx (svovlilter) 
i løbet af bilens livscyklus. 

Under selve produktionen af bilen 
gør vi det yderste for at reducere 
miljøpåvirkningen. Siden 1990 
er miljøpåvirkningen i forbindelse 
med produktionen på Toyota Tsutsumi 
Plant reduceret med 50% pr. bil.

Design og udvikling af biler Produktion af bilen

50% mindre CO-
udledning

pr. produceret
Prius i forhold til 1990 

28



Vi søger altid at implementere den mest 
energieff ektive og miljøansvarlige 
logistik. Når valget står mellem en 
række transportformer, vil vi altid 
vælge den mindst miljøbelastende.

Transport af biler og dele

Toyotas forhandlernetværk med over 
3.000 Toyota- og Lexus-forhandlere i 
Europa spiller en stor rolle i koncernens 
samlede miljøregnskab. Derfor har 
Toyota Motor Europe udviklet et 
forhandlerprogram for at minimere 
udslip og miljøbelastning. Vores mål er 
at nedbringe energi- og vandforbrug 
samt reducere aff aldsmængden i hele 
forhandlernetværket. Programmet 
dækker bredt og omfatter fx genbrug 
af regnvand, ekstra isolering af 
bygninger, etablering af vedvarende 
energikilder hos nye forhandlere samt 
energitjek for at identifi cere potentielle 
miljøforbedringer hos eksisterende 
forhandlere.

Salg og service af din bil

95% af Prius kan genbruges. 100%
af bilens materialer er kodet efter art
og type, ligesom fi re typer tungmetaller 
helt er fjernet fra produktionen (i 
overensstemmelse med 2000/53/EC). 
Vores miljøpolitik betyder også, at vi 
tilbyder Toyota-ejere nye og innovative 
måder at afl evere den udtjente bil 
tilbage til os som producent. For 
yderligere information klik ind på 
www.toyota.eu eller kontakt din 
Toyota-forhandler.

Bortskaff else af biler
Når du kører din bil rigtigt, kan du 
reducere dit brændstoff orbrug og CO-
udslippet med op til 20-30%. 

01. Fjern overfl ødig vægt og 
 unødvendig taglast.
02. Planlæg ruten og undgå omveje.
03. Undgå korte køreture.
04. Tjek dæktrykket jævnligt.
05. Overhold serviceeftersyn iht.
 instruktionsbogen.
06. Skift hurtigt op til højere gear.
07. Brug kun elektrisk udstyr, når det 
 er nødvendigt (fx aircondition).
08. Følg og forudse trafi kstrømmen.
09. Hold ruderne lukkede.

Kør med omtanke

Hybrid Synergi Drive® er navnet på 
Toyotas banebrydende hybridteknologi. 
Systemet skifter automatisk og 
umærkeligt mellem benzinmotor 
og elmotor eller kombinerer de to 
drivformer alt efter, hvad der passer 
bedst til den aktuelle køresituation. 

Du kan også manuelt vælge ren 
batteridrift og dermed køre helt 
uden udslip og næsten lydløst.

Når du bremser, opsamles 
bremseenergien af en generator, som 
oplader batteriet. Oplev verdens mest 

avancerede hybridteknologi med dens 
smidige og kraftfulde præstationer, 
støjsvage kørsel og imponerende 
brændstoføkonomi. Prøv Prius.

95%
kan genbruges

din Prius
af %20–30

mindre forbrug 
og CO-udslip

1.8 Hybrid H2 e-CVT

1.8 Hybrid H3/H4 e-CVT 

Energiklasse    
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For Toyota er kvalitet ikke blot et løfte. 
Det er en del af vores eksistens. Intet er 
så godt, at det ikke kan blive bedre.

31



Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på toyota.dk. Kontakt venligst din lokale Toyota-
forhandler for information om evt. lokale specifi kationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR Codes® i denne 
brochure kan falde forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR Codes®. Toyota Motor Europe forbeholder sig 
ret til at ændre de angivne specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. © 2011 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure 
er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.

08/12/PRIUS/DK/web/S00901

Toyotapp
Toyotapp, Toyotas gratis mobilapp, samler 
en række letanvendelige funktioner, som 
er praktiske at have ved hånden. Send en 
SMS med beskeden Toyota iPhone eller 
Toyota Android til 1919 – så får du et 
direkte link sendt til din mobil. Oplev mere af Prius ved at scanne koden

med din smartphone eller dit webcam. 

Hvis du vil opleve den nye Prius eller få mere 
information, skal du blot kontakte din Toyota-
forhandler eller besøge vores hjemmeside. 
toyota-prius.dk
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