
Nästa Toyota 
Prius är här.
Följ med!

Customersonly

B - Porto Betalt



miljö
innovation

+ ekonomi 
=

På Toyota har vi en nollvision om utsläpp. 
Vi arbetar för att våra bilar inte ska ha några 

farliga utsläpp alls i framtiden. Och Prius är ytterligare ett 
viktigt steg på vägen mot noll.
Nya Toyota Prius släpper ut från 89 g CO2/km vid blandad körning och har en 
bränsleförbrukning från 3,9 l/100 km. Förbrukningen är hela 40% lägre än en 
motsvarande konventionell bensinbil med automatlåda. 

Tekniken bakom de låga siff rorna heter Hybrid Synergi Drive®. En elmotor och en 
bensinmotor arbetar ibland var för sig och ibland i samverkan med varandra. De 
olika kraftkällornas goda egenskaper utnyttjas till fullo och ger optimal bränsle-
eff ektivitet. Det fi nurliga hybridsystemet har under fem år i rad vunnit den inter-
nationella utmärkelsen Årets motor med bäst bränsleekonomi. 

Samtidigt som Prius är en av de mest tekniskt avancerade bilar som rullar på våra 
vägar idag, är den mycket enkel att köra och har utsetts till Sveriges mest felfria bil.

TekNikeN Bakom de låga 
siFFrorNa heTer hyBrid 
syNergy drive®.

89 g co2/km



Full med Nya TekNiska 
iNNovaTioNer. = PlaTs För eN hel Familj  

och 445 liTer mjölk. =

BräNsle FörBrukNiNg 
vid BlaNdad körNiNg: 

FråN 3,9 l/100 km. = eN rikTigT Bra Bil har  
BliviT äNNu BäTTre. =

Tredje generationen Prius.
sNålare. I Prius kan du färdas långt utan att behöva tanka. Bränslet i tredje genera-
tionen Prius räcker till och med 10 mil längre än i andra generationen, trots att tanken  
är lika stor. Ibland är snålhet en riktigt trevlig egenskap. 

rymligare. Nu med ännu mer utrymme. Mer benutrymme, högre takhöjd och bättre 
sikt. I bagageutrymmet kan du lasta 445 liter mjölk. 

sTarkare. Nya Prius har en prestanda som matchar alla konventionella familjebilar 
med 2,0-litersmotorer. Den accelererar mjukt från 0 till 100 km/tim på 10,4 sekunder,  
till en topphastighet på 180 km/tim. 

iNNovaTivare. Med nya Prius följer flera högteknologiska innovationer, t ex soldriven 
ventilation, fjärrstyrd luftkonditionering, vindrutedisplay, intelligent parkeringsassistans 
och energibesparande lysdiodsteknik.



Prius utrustningspaket.
sTaNdard
här är Några exemPel På vad som 
iNgår i eN sTaNdarduTrusTad Prius. 

Touch Tracer disPlay.
Med en ny knapp på ratten kan du 
styra ljudanläggningen, luftkondi-
tioneringen och Ecokörningsmoni-
torn, utan att behöva titta ned eller 
flytta händerna från ratten.

iNdikaTor För ekoNomikörNiNg.  
Visar hybridsystemets energiflöde,
aktuell bränsleförbrukning samt
hybridindikator så att du kan se hur
effektivt du kör din Prius.

viNdruTedisPlay.  
Med den här funktionen får du infor-
mation direkt på vindrutan framför 
dig, t ex fart, miljöprestanda och 
information från navigatorn. 

Tre valBara körlägeN.  
Välj mellan EV (endast eldrift), Eco 
mode (ekonomikörning) och Power 
mode (maximal prestanda).

3,9 l/100 km



BusiNess
här är Några exemPel På vad som 
iNgår i eN BusiNessuTrusTad Prius, 
uTöver sTaNdarduTrusTNiNgeN. 

execuTive
här är Några exemPel På vad som iNgår i  
eN Prius execuTive, uTöver deT som iNgår  
i sTaNdard- och BusiNessuTrusTNiNgeN.

BlueTooTh haNdsFree.  
Gör det säkrare och smidigare att tala  
i telefon under bilkörning. Du kan ha  
händerna på ratten medan du talar  
”rakt ut” i bilen. Den du talar med hör  
du i bilens högtalarsystem.

NavigaTioNssysTem 
med 40 gB hårddisk. 
Trafikmeddelandeservice,  
7” pekskärm, backkamera,
Bluetooth handsfree, Bluetooth 
streaming och röststyrning.

iNTelligeNT ParkeriNgs- 
assisTaNs.  
Med denna kan du luta dig tillbaka  
och låta bilen parkera sig själv. Allt  
du behöver göra är att sköta hastig-
heten när bilen backar.

led-sTrålkasTare med  
auTomaTisk NivåregleriNg. 
LED-strålkastarna ger bättre ljus än 
vanliga halogenlampor, inte minst på 
långa avstånd. De drar 32% mindre 
energi och har 4 ggr så lång livslängd.

akTiv FarThållare. (Tillval)   
Med hjälp av radarsensorer läser fart-
hållaren av vägen och anpassar farten 
så att avståndet till framförvarande 
fordon är konstant. Det ger en både 
säkrare och vilsammare körning. 
Tillval ihop med antikrocksystemet.

viNdruTeTorkare med  
regNseNsor.   
Den automatiska regnsensorn  
aktiverar vindrutetorkaren när  
det regnar och anpassar hastighet
och intervall efter behov.

läderraTT med reglage. 
Reglaget gör så att du kan hantera 
färdinformation, luftkonditionering 
och ljudanläggning utan att behöva 
ta händerna från ratten och släppa 
blicken från vägen.

FjärrsTyrd luFTkoNdiTioNeriNg. 
(Tillval)  
Med världens första fjärrstyrda luftkon-
ditionering hinner den varma bilen bli sval 
lagom tills du kliver in i den.

solsTyrd veNTilaTioNs- 
aNläggNiNg. (Tillval)  
En solcellspanel på taket driver
ventilationsanläggningen som
håller bilen ventilerad när du
parkerat i sommarhettan.

aNTikrocksysTem. (Tillval)  
Antikrocksystemet (Pre-Crash
Safety System) identifierar auto- 
matiskt föremål som befinner sig på 
kollisionskurs med din egen bil och  
aktiverar då en rad säkerhetssystem.



Provkör Prius. 
Nu har vi berättat om olika fakta och siffror och utmärkelser  
och utrustningspaket och en hel massa om vad vi tycker om  
nya Prius. Men vad tycker du? Besök din lokala Toyotaåter-
försäljare under premiärhelgen eller vid något annat tillfälle  
om det passar dig bättre. Du är alltid välkommen för en provtur.
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