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ALTID I BEVÆGELSE. MOD NYE MÅL. MOD NYE KØREOPLEVELSER. 
VORES PASSION ER AT SKABE BEGEJSTRING – MED EN BIL, DER 
OVERGÅR ALLE FORVENTNINGER, GIVER TRYGHED OG MATCHER 
TIDENS ÅND OG LIVSSTIL.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BEDRE HYBRID GLÆDE SAMMEN
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Indledning

SÆT LIV I 
BROCHUREN.
Toyota Explore app 

giver dig adgang til en 

verden af spændende 

indhold.

DOWNLOAD DEN GRATIS 

TOYOTA EXPLORE APP 

TIL DIN SMARTPHONE 

ELLER TABLET FRA APP 

STORE ELLER GOOGLE 

PLAY.

ÅBN APP’EN. SCAN SIDEN, 

NÅR DU STØDER PÅ 

OVENSTÅENDE SYMBOL 

I BROCHUREN.

OPLEV PRIUS I 

DETALJER.

Den første Prius satte i 1997 en ny dagsorden 

for bilindustrien. Prius er klar til at styrke 

sit forspring inden for hybridteknologien. 

Køreoplevelsen er løftet til nye højder. 

Brændstoff orbruget har taget endnu et dyk. 

Og designet bekræfter, at Prius har fornyet 

sig selv fra inderst til yderst.
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FORMET AF 
INTELLIGENTE TANKER
Prius kombinerer miljørigtig teknologi med høj 

brugsværdi og markant design. Bilens ikoniske profi l 
er blevet yderligere strammet op, og linjeføringen er 

endnu skarpere. Resultatet er helt sit eget – ikonisk, 

sporty og aerodynamisk. Den markante front med 

LED-forlygter og -lightguide fortsætter hen over den 

lave kølerhjelm og langs bilens taglinje og afsluttes 

af de lodrette signatur-baglygter. 

Design

INNOVATIV 
SCAN DENNE SIDE.

Se farver, udstyrsniveauer 

og fælge. Funktionen 

beskrives på side 5.
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EN NY STANDARD 
FOR HYBRID 

KØREGLÆDE
Prius baner vej for en endnu mere avanceret udgave af 

Toyotas hybridteknologi. Batteriet genvinder energi, 

så du kan køre længere med ren elkørsel. Samarbejdet 

mellem elmotor og benzinmotor foregår ubemærket og 

giver et imponerende kraftoverskud til acceleration, når 

du har brug for det. Gearkassen og skærpet støjisolering 

giver næsten lydløs kørsel. Endelig byder Prius på 

en mere dynamisk køreoplevelse takket være lavere 

tyngdepunkt, optimeret undervogn og en hurtigere 

respons fra hybridsystemet.

UOVERTRUFFEN 
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Hybridkørsel

SCAN DENNE SIDE.

Se mere om køredynamik. 

Funktionen beskrives 

på side 5.
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Interiør

AVANCERET TEKNOLOGI 
HJÆLPER DIG PÅ VEJ
I Prius er du omgivet af teknologi, som både er 

avanceret og legende let at bruge. Head Up Displayet 

(HUD) projicerer køreinformationer op på forruden, 

så du kan holde blikket på vejen. Hertil kommer to 

4,2'' farveskærme i instrumentpanelet, som giver 

dig et sikkert overblik over køreinformationer, 

audioindstillinger, navigation, klimaanlæg, advarsler, mv. 

Hjælpeprogram til ECO-venlig kørsel fi ndes også her. 

Den trådløse telefonoplader sørger for, at du kan holde 

kontakt med omverdenen uden behov for kabler og stik. 

HIGH-
TECH

SIPA-systemet (Simple Intelligent Parking 

Assist) parkerer Prius for dig. Systemet 

sørger for korrekt drejning af rattet og holder 

en passende hastighed, så kun bremsen skal 

betjenes. Når du atter skal køre, hjælper SIPA 

dig sikkert ud fra pladsen igen. 

INFO

HEAD UP DISPLAY (HUD)

Vigtige køreinformationer 

projiceres op på 

forruden. Uden at tage 

blikket fra vejen kan 

du tjekke fx hastighed, 

hastighedsgrænser, 

navigation, afstand 

til forankørende bil og 

vognbaneassistent. 

MULTIINFORMATIONS-

DISPLAY

Her kan du se 

informationer om 

energiforbrug, energifl ow 

og en guide til eco-venlig 

kørsel. Du har også adgang 

til en logbog over din 

kørsel med historik over 

det mest økonomiske og 

miljørigtige køremønster. 

TRÅDLØS OPLADER

Glem alt om kabler 

og stik. Kompatible 

mobiltelefoner kan 

oplades blot ved at lægge 

dem på den trådløse 

oplader.
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KOMFORT
EKSKLUSIV 

 I HVER EN 
DETALJE

Velkommen i en kabine, som er samlingssted for 

eksklusiv kvalitet, funktionalitet og køreglæde. Det 

elegante interiør fås i Cool Grey eller Black og suppleres 

af eksklusive soft-touch materialer og lækker fi nish. 

Elegante kromdetaljer og ventilationsdyser med Prius-

logo fuldender indtrykket af gennemtænkt design. De 

ergonomiske sæder byder på høj siddekomfort, og det 

multifunktionelle rat kan justeres i højde og afstand, så 

du let fi nder din foretrukne kørestilling.

Det fuldautomatiske klimaanlæg optimerer 

både komfort og køreglæde. Sensorer 

registrerer hvilke sæder, der er i brug 

og tilpasser luftstrømmen hertil.

INFO
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Komfort

FULDAUTOMATISK 

KLIMAANLÆG

Det kompakte letvægts 

airconditionsystem 

er Toyotas hidtil mest 

avancerede. Det er ikke 

blot støjsvagt, men også 

økonomisk og eff ektivt.

RATBETJENING

Med hænderne sikkert 

på rattet kan du 

indstille fuldautomatisk 

klimaanlæg og audioanlæg 

samt betjene telefon. 

Multiinformationsskærmen 

med visning af energifl ow 

og hybridsystem betjenes 

også fra rattet.

GEARSKIFT

Gearvælgerfunktionen 

er elektronisk, så du 

kan vælge gear med 

fi ngerspidserne. 

En indikator i 

instrumentpanelet viser, 

hvilket gear du har valgt.

SCAN DENNE SIDE.

Se mere om indtræk, 

udstyrsniveauer og 

udstyr. Funktionen 

beskrives på side 5.
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Multimedia

Toyota Touch® er et letbetjent multimediesystem til 

både underholdning, information og kommunikation. 

Den elegante 7" touch screen omfatter et avanceret 

audiosystem, der er kompatibelt med USB-enheder, 

iPods og smartphones. Bluetooth® til håndfri telefoni 

og bakkamera indgår også i systemet.

Du kan opgradere Toyota Touch® til også at indholde 

navigationssystem, Go, som har fuld Europa-dækning 

med angivelse af eco-venlige ruter og evt. omkørsler 

samt kortvisning i 2D og 3D, trafi kopdateringer i 

realtid og online søgefunktioner.

Du kan benytte Toyota Online services via 

WiFi hotspot forbindelse. Som alternativ til 

Bluetooth® kan du benytte både off entlige 

og private hotspots eller etablere et mobilt 

hotspot med din smartphone.

INFO

STEMMESTYRING

Stemmestyring gør 

det muligt at søge 

destinationer, vælge musik 

samt fi nde og ringe til 

kontakter med hænderne 

på rattet og uden at fjerne 

blikket fra vejen.

MP3

Via Bluetooth® eller USB/

AUX-forbindelse kan du 

streame musik fra iPod® 

eller MP3.

BAKKAMERA

Bakkamera med 

bredt perspektiv og 

hjælpelinjer gør det 

nemt og sikkert at 

bakke i din Prius.

ET MULTIMEDIECENTER 
PÅÅ FIRE HJUL

E LLIGENT

 Go er standard til H4. 15



1.1.1.

2.22.2.

4.4.4.44

6.6.

3.3.3.3.3

5.5.

DIN SJETTE SANS I 
TRAFIKKEN

OPMÆRKSOM

Takket være et netværk af 22 sensorer 

placeret rundt om bilen, kan Prius optræde 

som din sjette sans og give en tidlig advarsel 

ved en potentiel risiko.

INFO

SCAN KODEN. 

Og fi nd ud 

af mere om 

Toyota Safety 

Sense.

Prius er udstyret med det nyudviklede Toyota Safety 

Sense, der kombinerer en række aktive hjælpesystemer i 

et avanceret samspil. Det supplerende sikkerhedsudstyr 

gør Prius til en af de sikreste biler i trafi kken. 

Systemer der bidrager til 

din sikkerhed: 

1.  Simple Intelligent Parking 

Assist (SIPA) 

2. Road Sign Assist 

3. Automatisk regnsensor

4.  Pre-Collision System 

med fodgængerdetektor 

5.  Lane Departure Alert med 

styrehjælp 

6. Automatic High Beam 
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Sikkerhed

TOYOTA SAFETY SENSE 

Toyota Safety Sense kombinerer fem aktive 

hjælpesystemer i et avanceret samspil. De 

samarbejdende systemer i Toyota Safety 

Sense er: Pre-Collision System med 

fodgængerdetektor, Lane Departure Alert 

med styrehjælp, Automatic High Beam, 

Road Sign Assist og Adaptive Cruise Control.

 Teknisk betegnelse: Pre-Crash Safety System.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)

RCTA gør det muligt at bakke sikkert ud 

fra en parkeringsplads, idet systemet 

registrerer evt. tværgående trafi k i den 

blinde vinkel. Hvis radaren registrerer en 

risiko for kollision, lyder et alarmsignal, 

og indikatorer blinker i sidespejlene.

BLIND SPOT MONITOR (BSM)

Blind Spot Monitor gør det mere 

sikkert at foretage fx vognbaneskift. 

Hvis den bagudvendte radar registrerer 

et køretøj i din blinde vinkel, vil et symbol 

lyse i sidespejlet i samme side. Hvis du 

blinker for at skifte vognbane, og der er 

et køretøj i din blinde vinkel, vil symbolet 

blinke for at advare mod vognbaneskift.

SCAN DENNE SIDE.

Se mere om Prius’ 

sikkerhedssystemer. 

Funktionen beskrives 

på side 5.
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Prius løfter fornøjelsen ved hybridkørsel til nye højder. 

Det gør den med endnu mere intelligent design, 

inspirerende teknologi, fokus på kvalitet og respekt for 

miljøet. En konstant udfordring af status quo er en vigtig 

del af Toyotas DNA. 

Always a better way

BEDRE

INFO “Prius” betyder “at gå først”, og den 

nye generation lever op til navnet med 

optimeret hybridteknologi og en generel 

opgradering af køreoplevelse, økonomi, 

komfort og køreglæde.

FÅ SVARET 
PÅ FREMTIDENS 
SPØRGSMÅÅL I DAG
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EKS TR A
TIL DIN PRIUS
Det brede program af Toyota Ekstraudstyr rummer 

mange muligheder for at sætte personligt præg 

på din Prius.
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Ekstraudstyr

SORT STYLING

Et udvalg af stylingudstyr i højglans 

Piano Black, som giver din Prius et 

endnu mere eksklusivt udtryk.

Panellister

Panellister giver din Prius et elegant løft.

Bagkofangerliste

Tilfører designet en fl ot afslutning.

Tågelygtekranse

En fl ot markering af tågelygterne.

Centerkapsel 

Raffi  neret centerkapsel i fl ere farver.

Elementerne i de viste udstyrspakker kan også 

købes separat. Kontakt din Toyota-forhandler 

for mere information.

 Leveres i krom eller Piano sort.
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1. Aftagelig trækkrog

Den aftagelige trækkrog passer perfekt med 

det tilhørende modelspecifi kke stikdåsesæt. 

Prius må trække 725 kg.

2. Tagbøjler 

Kraftig konstruktion i letvægtsmaterialer. 

Afl åselige og med aerodynamisk design, der 

reducerer vindstøj. Let at på- og afmontere.

3. Cykelholder til tagbøjler

Afl åselig cykelholder med fastgørelse 

af både cykelhjul og -ramme. Fastgørelse 

af cykelrammen kan justeres i højden.

2.1.

3.
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Ekstraudstyr

4. Dæksel til midterkonsol

Perfekt pasform og lækker fi nish 

i sort læderlook.

5. & 6. Trinlister i aluminium med og 

uden lys

En elegant velkomst, som samtidig beskytter 

dørkarmene mod skrammer. Udgaven med 

belysning giver et ekstra raffi  nement.

7. Toyota Hotspot 

Kan via WiFi forbinde op til fem enheder 

samtidigt, herunder Toyota Touch® & Go.

Kontakt din Toyota-forhandler for mere 

information om Toyota Ekstraudstyr eller 

klik ind på toyota.dk

SCAN DENNE 

QR-KODE. 

Gør din Prius 

mere personlig.

 Leveres fra juli 2018.

5.

6.

7.4.
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3T7 Emotional Red

040 Pure White

MA N
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  Fashion metallak.   Metallak.4X1 Platinum Beige

1F7 Ultra Silver070 Pearl White

8W7 Cobalt Blue

1G3 Ash Grey

218 Attitude Black

Farver

G FOLDIGHED 
EVOLUTIONENS FARVER
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MARKANTE INDTRÆK OG FÆLGE
S K ARP

15" alufælg 

(5 dobbelt-eget)
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Indtræk og fælge

16" sølv alufælg 

(5 eget)

Option til alle udstyrsniveauer

Kombiner 17" alufælg (5 eget) 

med hjulkapsel:

1.  Sort dekoration til originale 17" 

alufælge i plast

2.  Bronze dekoration til originale 

17" alufælge i plast

3.  Blå dekoration til originale 17" 

alufælge i plast

15" sort alufælg 

(10 dobbelt-eget)

Option til alle udstyrsniveauer

Black stof

 Standard 

Cool Grey stof med 

sorte detaljer 

Standard

17" alufælg 

(5 eget)

Option til alle udstyrsniveauer

1. 2. 3.
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Kameraer øverst i forruden følger vognbanemarkeringerne 
under kørslen. Lane Departure Alert advarer med både 
lyd- og lyssignal, hvis bilen begynder at forlade sin bane, 
og blinklyset ikke er aktiveret. Hvis bilen fortsætter den 
afvigende kurs, vil bilen automatisk foretage en blid 
kontrastyring.

Lane Departure Alert med styrehjælp

Et kamera registrerer lyset fra modkørende biler og 
baglygterne fra forankørende biler samt vejbelysningens 
styrke. Automatic High Beam skifter automatisk mellem 
kort og langt lys, så andre bilister ikke blændes, og 
mørkekørsel bliver mere sikker.

Automatic High Beam

Se mere om Prius’ teknologi.

ORDBOG

Toyotas Pre-Collision System benytter radar og 
kamera til at scanne for biler, personer og genstande 
på vejen foran dig. Hvis systemet registrerer en 
potentiel kollision, advares føreren med både 
lyd- og lyssignal. Ved overhængende risiko aktiveres 
bremserne for at undgå kollision eller afbøde 
skadevirkningen, hvis uheldet er uundgåeligt.

Pre-Collision System med fodgængerdetektor

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

Skumringssensor

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

Regnsensor

I stedet for en konventionel bilnøgle er Smart Entry & 
Start-systemet baseret på en transmitter, der gør det 
muligt at åbne døren blot ved at berøre dørhåndtaget, 
ligesom motoren startes ved at trykke på en knap. Du 
skal blot have Smart-nøglen i lommen eller tasken.

Smart Entry & Start System
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Ordbog

Fartpiloten fastholder automatisk en indstillet afstand 
til den forankørende bil. Hvis afstanden mindskes, vil 
systemet automatisk dæmpe motorkraften og evt. også 
aktivere bremserne. Hvis afstanden igen øges, vil bilen 
accelerere, indtil du igen kører med den valgte hastighed 
og minimumsafstand.

Adaptive Cruise Control
Prius er udstyret med syv SRS-airbags, nemlig SRS-
knæairbag i førerside samt to SRS-frontairbags til fører 
og frontpassager, to SRS-sideairbags ved forsæderne 
og to SRS-gardinairbags ved både for- og bagsæder.

Supplemental Restraint System (SRS) – 7 airbags

Road Sign Assist registrerer trafi kskilte som fx 
hastighedsbegrænsning og overhaling forbudt. 
Skiltene gengives tydeligt i førerens synsfelt i 
førerinformations displayet i farve. Systemet advarer 
med både lyd- og lyssignal, hvis skiltningen ikke 
efterkommes.

Road Sign Assist

 Teknisk betegnelse: Pre-Crash Safety System.

Manøvrerer automatisk bilen ind på den valgte 
plads mellem to biler eller bag en bil. Sensorer på 
siden af forreste kofanger registrerer en passende 
parkeringsplads, hvorefter systemet selv drejer rattet 
og holder en passende hastighed. Kun bremsen skal 
betjenes, mens Prius parkerer sig selv. 

Simple Intelligent Parking Assist (Simple IPA)

Prius 1.8 liters benzinhybrid er verdens mest 
avancerede. Den kombinerer en 1.8 liters VVT-i 
benzinmotor med to elmotorer. Resultatet er lavt 
brændstoff orbrug og CO-udslip samt en både 
kraftfuld og støjsvag acceleration.

1.8 liters benzinhybrid

Den elektroniske styrede e-CVT gearkasse 
(Continuously Variable Transmission) med et uendeligt 
antal gearudvekslinger udnytter energifl owet fra 
benzinmotoren og elmotorerne optimalt. Den 
kombinerer fremragende brændstoføkonomi 
med silkeblød acceleration.

e-CVT
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For at opretholde den høje kvalitet i 
din Toyota er det vigtigt, at der kun 
anvendes originale Toyota-dele ved 
service og reparation. Ved trafi kskader 
er designet med til at reducere 
reparationsomkostningerne. Dyre dele er 
fx placeret med god afstand til de typiske 
skadesområder. På denne måde kan 
omfanget af kostbare skader begrænses, 
og eventuelt beskadigede dele er lette at 
udskifte eller reparere.

Toyota 

Originale dele 

Alle Toyota-modeller er designet og 
udviklet med henblik på at minimere 
dine vedligeholdelsesomkostninger. Der 
er færre dele, som kræver service, og 
de dele der nødvendigvis skal udskiftes 
eller serviceres løbende, holder i længere 
tid. Adgangsforholdene er optimerede, 
så arbejdstiden kan holdes nede. Dette 
– kombineret med konkurrencedygtige 
priser på reservedele – minimerer dine 
udgifter til service og vedligehold.

Toyota lave 

vedligeholdelsesomkostninger 

Hybridskomponenterne i din bil 
er dækket af en fabriksgaranti på 
5 år/100.000 km (afhængig af, 
hvad der kommer først). Hvis din 
hybridbil herefter i forbindelse med et 
serviceeftersyn gennemgår et årligt 
hybrid helberedstjek på dit autoriserede 
Toyota serviceværksted, vil den samtidig 
være berretiget til Toyota Hybrid 
Tryghedsprogram, der omfatter bilens 
hybridbatteri i endnu et år/15.000 km 
(afhængig af hvad der kommer først). 
Denne betryggende ordning kan 
fortsætte år efter år – helt op til 10 år 
fra bilens første registreringsdato.

Din Toyota-forhandler vil gennemgå det 
betryggende serviceprogram, der gør 
tilværelsen som Toyota-ejer så let som 
muligt. Din Toyota har kun brug for et 
stort sundheds- og sikkerhedstjek hvert 
andet år eller for hver 30.000 km (alt efter 
hvad der kommer først). Herudover skal 
den have et sundhedstjek, der inkluderer 
olie og skift af oliefi lter hvert år eller for 
hver 15.000 km.

Toyota 

Kvalitetsservice

Toyota

Hybrid Tryghedsprogram

FÅ RO I SJÆLEN 
MED TOYOTA
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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-
ekstraudstyr 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.

Toyota 

Originalt Ekstraudstyr

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

   Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere 

information.

Toyota 

Vejhjælp

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

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

Betryggende garanti

Tyverisikringen af din Prius er konstrueret 
til at modstå de skrappe 5-minutters 
indbrudstest. Startspærren opfylder 
de strengeste internationale og 
forsikringsmæssige krav.

Toyota 

Ekstra tryghed

Ro i sindet
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5

Hver eneste detalje og 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. Prius (4. generation) har 
sammenlignet med forgængeren reduceret de 
skadelige udslip yderligere: 15 % mindre CO-
udslip (kuldioxid), 5 % mindre NOx (kvælstofi lte), 
7 % mindre SOx (svovlilte), 10 % mindre PM 
(partikler) og 17 % mindre NMHC (kulbrinter 
ekskl. metan).

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 til at afl evere den udtjente bil tilbage 
til os som producent. For yderligere information 
klik ind på toyota.dk eller kontakt din Toyota-
forhandler.

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG

DESIGN OG UDVIKLING

TOYOTA VÆRNER OM MILJØET 
I HELE BILENS LIVSCYKLUS
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Når du kører med lidt omtanke, kan du reducere dit 
brændstoff orbrug og CO-udslippet med op til 30 %. 
Din Toyota-forhandler hjælper gerne med råd og tips 
til, hvordan du kører din nye bil mest miljørigtigt og 
optimerer dens brændstoføkonomi.

Autoriseret Toyota-service er en forudsætning for at 
opretholde det lave brændstoff orbrug og CO-udslip, 
som din Toyota er født med. Anvendelsen af originale 
og genanvendelige Toyota-dele spiller også en vigtig 
rolle i den sammenhæng.

Vi arbejder konstant på at forbedre miljøregnskabet i 
Toyotas forhandlernetværk. Programmet dækker bredt 
og omfatter fx energitjek, genbrug af regnvand, ekstra 
isolering af bygninger, mv. Målet er et mindre energi- 
og vandforbrug samt større grad af genbrug.

Mere lokal produktion gør transportbehovet – og 
dermed miljøpåvirkningen – mindre. Uanset om 
der skal transporteres gods til vores fabrikker eller 
forhandlere, bestræber vi os altid på at anvende 
den korteste distance og mest energieff ektive 
transportform. 

LOGISTIK

KØRSEL OG SERVICE

FORHANDLERNETVÆRK

Miljø

Toyotas LCA-metodik, som anvendes på vores 
personbiler, er gennemgået og godkendt af TÜV 
Rheinland samt certifi ceret efter ISO 14040/14044 
standarderne.
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Da den første Prius så dagens lys i 1997, var det 

samtidig begyndelsen på en succeshistorie. Det var 

ikke blot verdens første masseproducerede hybridbil – 

den erobrede også pladsen som verdens mest solgte. 

Prius fi k derfor hurtigt ikonstatus – og for hver ny 

generation har den bekræftet denne førerposition. 

Det gælder også denne 4. generation af Prius, der 

sætter en ny standard for hybridkørsel. 

Et ikon for hybrid. Igen.

IKONISK 
I FRONT 

SIDEN 1997
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PRIUS. ET IKON FOR HYBRID. IGEN.
toyota.dk

Scan QR-koden 
og se mere 
om Prius.

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-koderne 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-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne 
specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. © 2018 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående 
godkendelse af Toyota Danmark A/S.
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