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VARJE DAG BLICKAR VI FRAMÅT, GÅR FRAMÅT, UTVECKLAR. 
VÅR PASSION ÄR ATT MED GLÄDJE LEVERERA EN BIL SOM 
ÖVERTRÄFFAR FÖRVÄNTNINGARNA, SKAPAR EN SKÖN KÄNSLA 
AV BEKYMMERSFRITT BILÄGANDE OCH SOM PASSAR BÄTTRE 
FÖR DAGENS BEHOV OCH LIVSSTIL. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER ELHYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
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Introduktion

Som världens första serietillverkade elhybridbil 

tog Toyota Prius 1997 miljömedveten bilkörning 

till en ny nivå. Nu tar vi ännu ett stort kliv framåt 

inom innovativ teknik och formgivning. Med nya 

Prius – eff ektivare, tystare och mer responsiv 

än någonsin, fortsätter Toyota på den inslagna 

vägen genom att ännu en gång erbjuda en 

förfi nad elhybridupplevelse.
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FORMAD GENOM 
SKARPT TÄÄNKANDE
Designmässigt är Nya Prius inte bara “ännu en 

miljöbil”. Formgivningen visar att Prius fortsatt är en 

bil som med markerade former sticker ut och tar plats. 

Resultatet är en form som sänder starka emotionella 

signaler, där progessiv design förenas med eff ektivitet. 

Bilens numera smått klassiska silhuett vittnar om 

luftmotståndsprestanda i en klass för sig. Varje 

detalj – från de främre LED-ljusen och den låga 

huven till det nyutformade bakpartiet med sina 

vertikala kombinationsljus – syftar till att Prius 

ska skära genom luften med aerodynamisk elegans.

Design

RODYNAMISK

Nya Prius är den första modellen som 

bygger på Toyota New Global Architec-

ture-plattformen (TNGA). Plattformen 

innebär en rad fördelar. Förutom den lägre 

tyngdpunkten, som också gör bilen roligare 

att köra, gör den också Prius ännu säkrare.

INFO
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Bränsleförbrukningen har minskat avsevärt 
såväl i stan som på landsväg. Och den redan 
tidigare så ombonade kupén har blivit ännu 
tystare – det märker du inte minst när du tar 
ut din Prius utanför stan.

INFO

FÖRFINAD 
KÖÖRUPPLE VEL SE 

UTVECKLING 
SOM BRYTER 

NY MARK
Ett helt nytt elhybridsystem banar väg för nya 

körupplevelser. Till att börja med återvinner batteriet 

mer energi än hos tidigare modeller. Det ger dig mer tid 

med enbart eldrift, samtidigt som bensinmotorn startar 

omärkbart för att du ska kunna accelerera snabbt så snart 

du behöver mer kraft. Ny transmissionsteknik och ännu 

bättre ljudisolering låter dig njuta fullt ut av den tysta 

färd som Prius erbjuder. Bilens låga tyngdpunkt och den 

förbättrade hjulupphängningen bidrar ytterligare till 

högre prestanda.
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Hybridsystem 

Ö
 ELHYBRID 

1,8 l Bensin Elhybrid 
(HSD) e-CVT

Motoreff ekt 

122 hk Bränsleförbrukning* 

3,6 l/100 km 

CO utsläpp* 

78 g/km 

Acceleration
0 –100 km/tim 

10,6 sek 

* Blandad körning.

e-CVT = elektroniskt styrd 

steglös automatväxellåda
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Interiör

TEKNIK FÖR 
VARDAGSKÖRNING
Nya Prius är fullmatad med innovationer som gör 

skillnad – lättanvänd teknik inom bekvämt räckhåll 

för dina fi ngertoppar. Ta bara en sådan sak som att 

hastighet och andra viktiga kördata projiceras direkt på 

vindrutan framför dina ögon (HUD – Head Up Display). 

Eller den dubbla 4,2" TFT-displayen i instrumentpanelen 

med lättillgänglig information om t ex ljudanläggning, 

navigator och klimatanläggning. Den trådlösa laddaren 

hjälper dig att hålla telefonen laddad utan att du behöver 

trassla med kablar.

HIGH-
TECH

Det nya parkeringssystemet Simple 
Intelligent Park Assist (SIPA) kan automatiskt 
köra in bilen i parkeringsfi ckor. Systemet 
sköter alla rattrörelser och hjälper dig även 
att ta dig ut från p-fi ckan. Gäller Executive.

INFO

VINDRUTEDISPLAY
Head Up Display (HUD) 
visar t ex hastighet, 
anvisningar från navigatorn, 
radarassisterade varningar 
från aktiv farthållare och 
körfältsvarnare samt 
information från bilens 
elhybridsystem. Gäller 

Active och Executive. 

MULTIINFORMATIONS-
DISPLAY (MID)
Här hittar du bl a energi-
monitor, elhybridsystems 
-indikator med ekomätare, 
bränsleförbrukningshistorik 
– allt som en del av systemet 
för förarsupport.

TRÅDLÖS 
TELEFONLADDARE
Ladda din telefon 
bekvämt utan sladd. 
Allt du behöver göra är 
att placera telefonen* 
i den kombinerade 
laddaren/hållaren. 
Gäller Executive. 

*  Gäller mobiltelefoner anpassade för Qi-laddning. 11



K VALITE T
KÄNSLAN 
SOM GÖÖR 

SKILLNAD
I Prius möts funktion och kvalitet. Du välkomnas av en 

snyggt grå eller svart inredning, kompletterad av sköna 

omsorgsfullt utvalda material, med detaljer i metall. 

Delar av inredningen är utförda i ett kontrasterande 

material av hög kvalitet, som är både mjukt att ta i och 

motståndskraftigt mot repor. Ergonomiskt utformade 

stolar och en ratt som kan ställas in exakt för att passa 

din körställning är ytterligare exempel på sådant som 

bidrar till att du får njuta av din elhybridupplevelse 

i bästa möjliga komfort. 

För bästa möjliga bränsleekonomi 

och komfort ser sensorer till att 

klimatanläggningens luftströmmar 

bara riktas mot de platser i bilen 

som används.

INFO
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Komfort

LUFTKONDITIONERING 
Vår mest avancerade 
hittills, är både tyst, 
eff ektiv och bränslesnål. 
För maximal komfort och 
ekonomi kan luftfl ödet 
avgränsas till områden 
där en person sitter. 
Funktionen avser pass-
agerarsätet fram.

RATTMONTERADE 
KONTROLLER
Med hjälp av de lättanvända 
kontrollerna i ratten har du 
bekväm tillgång till luft-
konditionering, ljudanlägg-
ning, telefonfunktioner, 
energimonitor och elhybrid-
systems-indikator – allt 
via multiinformations-
displayen. 

AUTOMATISK OCH 
STEGLÖS VÄXLING
Tack vare att växlingen 
styrs av elektriska 
signaler behöver du 
bara röra vid växelspaken 
med fi ngertopparna för att 
ändra växelläge. En 
indikator på instrument-
panelen visar valt växelläge.
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Multimedia

Toyota Touch 2 är ett användarvänligt multimediasystem 

som erbjuder information och underhållning och håller 

dig uppkopplad mot världen. Från 7-tumsskärmen med 

pek- och svepkontroller når du bl a den avancerade 

ljudanläggningen som är kompatibel med USB-enheter, 

iPods och smartphones. Även Bluetooth för hands-

free ingår, liksom backkamera som underlättar vid t.ex. 

parkering. Toyota Touch 2 & Go* navigationssystem har 

kartor över hela Europa som kan visas i både 2D och 3D, 

alternativa rutter, aktuell trafi kinformation och lokala 

sökfunktioner online. 

RÖSTSTYRNING*
Sök destinationer, välj 
musik och ring samtal 
genom att bara använda 
din röst – allt för din 
bekvämlighet och 
säkerhet. 

MUSIK
Streama musiken i din 
smartphone, iPod eller 
MP3-spelare via Bluetooth, 
eller via USB-/AUX-
anslutning.

BACKKAMERA
För att öka säkerheten 
vid t ex backning hjälper 
backkameradisplayen dig 
genom att visa en bred bild 
av området bakom bilen, 
inklusive referenslinjer.

MULTIMEDIASYSTEMET SOM 
HÅÅLLER DIG UPPKOPPLAD

SMART

*  Gäller Executive. 15



1.1.1.

2.22.2.

4.4.4.44

6.6.

3.3.3.3.3

5.5.

DITT SJÄTTE SINNE
PÅÅ VÄÄGEN

BEREDD

Med ett nätverk av 22 sensorer som är 
placerade runt bilen, hjälper Prius dig att 
läsa av vägen och uppmärksamma dig på 
potentiella faror – som ett sjätte sinne – 
som ser saker du själv har svårt att 
upptäcka.

INFO

Alltid ett steg före – Prius har det nyutvecklade 

säkerhetssystemet Toyota Safety Sense liksom en 

rad andra innovativa säkerhetsfunktioner i syfte 

att skapa en säkrare färd. 

Några av de funktioner som hjälper till 

att hålla dig säker på vägen:

1. Intelligent parkeringsassistans (SIPA)* 

2. Vägskyltsigenkänning (RSA) 

3. Regnsensor* 

4.  Aktivt krockskyddssystem med 

fotgängardetektion (PCS) 

5.  Körfi lsvarning (LDA) med 

körfi lsassistans (LKA)

6. Automatiskt helljus (AHB)

7. Aktiv farthållare (ACC)

Läs mer om systemen på sid 32–33.

16



Säkerhet

TOYOTA SAFETY SENSE

I Prius bestårToyota Safety Sense av fem olika 

aktiva säkerhetssystem som ger en tryggare 

och mer avkopplande färd: Pre-Collision 

System with Pedestrian Detection (PCS), 

Lane Departure Alert with steering control 

(LDA), Automatic High Beam (AHB), Road Sign 

Assist (RSA) samt Adaptive Cruise Control 

(ACC). Dessa kompletteras självklart av en 

rad andra innovativa säkerhetslösningar 

som Prius är standardutrustad med.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)§

När föraren backar ut ur en parkeringsplats, 

använder Rear Cross Traffi  c Alert-

funktionen radarvågor för att upptäcka 

eventuella fordon bakom bilen, som inte 

kan ses i sidobackspeglarna. När ett fordon 

närmar sig varnar RCTA föraren med en 

summerton och blinkande signal i de yttre 

sidobackspeglarna.

BLIND SPOT MONITOR (BSM)§

För ökad säkerheten vid fi lbyten. 

Om detektorerna baktill på bilen 

upptäcker ett fordon i din döda vinkel 

tänds en varningslampa på den aktuella 

backspegeln. När du använder blinkers 

inför ett fi lbyte och ett fordon befi nner 

sig i din döda vinkel blinkar varningslampan 

för att göra dig uppmärksam på fordonet.

* Gäller Executive. § Gäller Active och Executive. 17



Exempel på utrustning 
  — Armstöd fram med 

förvaringsbox 
  — Automatisk 

luftkonditionering med 
individuella inställningar 
vänster/höger fram

  — Automatiskt helljus
  — Backkamera med 

hjälplinjer

  — Dimljus 
  — Eljusterbart svankstöd 

förarplats 
  — Klädsel tyg 
  — Lättmetallfälgar 15"
  — Multiinformationsdisplay 

i färg 4,2" (TFT) 
  — Strålkastare Bi-LED
  — Varselljus LED 

PRIUS LIFE
Life erbjuder en rejäl dos med avancerad 

teknik – från LED-ljus, både fram och bak, 

till säkerhetssystemet Toyota Safety Sense.

Tygklädsel i svart eller ljusgrått är standard, 

likaså backkamera samt en rad praktiska 

förvaringsutrymmen.

18



Utrustningsnivåer
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PRIUS ACTIVE
Active ger dig extra komfort och stil, som till 

exempel nyckelfritt låssystem (Smart Entry) 

till samtliga dörrar och eleganta 17-tums 

lättmetallfälgar. Bekvämligheter som skön 

läderklädd ratt och Head Up Display (HUD) 

ingår också.

Exempel på utrustning (utöver Life) 
  — Automatiskt avbländbar 

innerbackspegel
  — Dödavinkeln-varnare (BSM)
  — Dörrsidor och armstöd klädda 

i mjukt material 
  — Lättmetallfälgar 17" 
  — Nyckelfritt låssystem på samtliga 

dörrar samt bagagelucka
  — Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA)
  — Vindrutedisplay (HUD)

20



Utrustningsnivåer

21



PRIUS EXECUTIVE
Executive har kanske allt man kan önska 

sig. JBL ljudsystem, navigator samt en 

parkeringsfunktion som hjälper till att 

parkera (SIPA). Allt du behöver göra då 

är att reglera hastigheten.

Exempel på utrustning (utöver Active) 
  — Ljudsystem JBL med 10 högtalare
  — Navigationssystem, Toyota Touch 2 

& Go Plus
  — Parkeringssensorer fram och bak
  — Regnsensor
  — Röstigenkänning
  — Simple Intelligent Parking Assist 

(SIPA)
  — Trådlös mobiltelefonladdare 

22



Utrustningsnivåer

Executive med tillvalet svart skinnklädsel.
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TILL -
BEHÖR
TILL DIN PRIUS
Med originaltillbehör från Toyota anpassar 

du din Prius så att den fullt ut matchar dina 

önskemål gällande stil och funktion.

24



Tillbehör

BLACK STYLING

Ett förslag på hur du kan komplettera 

stilen på Prius. Det fi nns en rad olika 

originaltillbehör. Vi visar några här i 

broschyren men läs mer på toyota.se 

eller kontakta din Toyota-återförsäljare 

för närmare information om hela 

tillbehörsutbudet.

Sidolister 

Förstärker bilens låga profi l, här en svart 

list på nedre delen av dörren.

Blanksvart list bak 

List i pianosvart lack understryker bilens 

designade bakparti. 

List runt dimljus 

Den omsorgsfullt formade infattningen 

i svart blir en del av dimljusen.

Inlägg i 17" lättmetallfälgar 

Komplettera fälgarna med en infällning 

i svart.
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1. Löstagbar dragkrok

Nya Prius kan kompletteras med en 

löstagbar dragkrok, för en dragvikt på 

725 kg. Passar dig som tillfälligt vill öka 

lastkapaciteten. En horisontell löstagbar 

krok som kan kompletteras med en elsats 

för integrering mellan lyset på släpvagnen 

till bilens lyktor.

2. Takräcke med lås 

Starka och lätta aluminiumhållare, 

designade för minsta luftmotstånd och ljud. 

Lätta att montera/demontera. 

3. Cykelhållare 

Låsbar hållare med robusta grepp för hjul 

och ram. Greppet för ramen är justerbart 

mot takhöjd. 

2.1.

3.
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Tillbehör

4. Inlägg till mittkonsolen

I svart skinnliknande material. Kompletterar 

inredningsstilen i kupén.

5. & 6. Instegsskydd med eller utan 

belysning

Ett skydd som också höjer designen 

ytterligare. Båda är i borstad aluminiumfi nish.

Den upplysta Prius-logotypen ger ett extra 

snyggt skydd åt trösklarnas lack.

7. Bagagerumsmatta 

Stryktåligt svart gummi med 

antihalkbeläggning och höga kanter som 

skyddar mot smuts och mindre spill.

Chromepack

8. Kromlist runt dimljus 

Infattningen i krom accentuerar dimljusen.

9. Sidolist i krom 

Förstärker bilens låga profi l.

10. Kromlist bak 

Understryker bilens designade bakparti.

11. Stötfångarskydd bak i rostfritt stål 

Skyddar lacken mot repor vid i och 

urlastning.

Samtliga tillbehör kan köpas separat.

Läs mer på toyota.se eller kontakta 

din Toyota-återförsäljare för närmare 

information om hela tillbehörsutbudet.

5. 11.

9.

6.

10.

4. 7. 8.
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MÅ
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MÅ
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4x1 Steel Blonde Metallic



Lackfärger

 * Ej metalliclack.

218 Attitude Black

070 White Pearl040 Super White*

3T7 Emotional Red 8W7 Dark Blue Mica

1F7 Silver Metallic

1G3 Grey Metallic

N G FALD 
DEN NYA GENERATIONENS FÄRGER 
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UNIKA FÄLGAR OCH KLÄDSLAR
MODERN

Lättmetallfälgar 15"

Standard på Life

30



Klädslar & fälgar

Lättmetallfälg 16" med 

silverfärgad yta

Tillbehörsfälg

Komplettera 17" lättmetallfälgarna 

med en eff ektfull färginfällning:

1. Svart infällning

2. Bronsfärgad infällning

3. Blå infällningLättmetallfälgar 15" med 

mattsvart yta

Tillbehörsfälg

Tygklädsel svart 

 Standard på samtliga 

utrustningsnivåer 

Skinnklädsel svart med 

grå detaljer 

Tillval till Active och Executive

Skinnklädsel svart 

Tillval till Executive

Tygklädsel ljusgrå med 

svarta inslag 

Standard på samtliga 

utrustningsnivåer

Lättmetallfälgar 17"

 Standard på Active och Executive 

1. 2. 3.

31



Lane Departure Alert (LDA) with Steering Control 
Toyota Safety Sense* körfilsvarning med körfilsassistans, 
som via en kamera känner av filmarkeringarna framför 
fordonet och varnar föraren med ljus- och ljudsignaler 
om bilen skulle röra sig utanför körfältet utan att blinkers 
används. En varningssignal ljuder och styrkraft tillförs 
automatiskt för att mjukt och försiktigt justera din körlinje. 

Automatic High Beam (AHB)
Toyota Safety Sense* automatiska helljus känner av såväl 
strålkastarljuset från mötande fordon som bakljuset 
på framförvarande fordon. Det gör det möjligt att dra 
maximal nytta av helljuset, utan att blända någon förare.

Upptäck mer om Prius teknik.

ORDFÖRKLARINGAR

Pre-Collision System (PCS) with Pedestrian Detection 
Toyota Safety Sense* aktiva krockskyddssystem med 
fotgängardetektion använder kamera och radar för 
att upptäcka bilar och fotgängare på vägen framför 
dig. I händelse av en hotande olycka varnas du genom 
ljud- och ljussignaler. Om du inte bromsar i tid aktiveras 
bromsarna automatiskt för att förhindra eller mildra 
en sammanstötning.

Vid mörker eller skymning dämpas automatiskt 
belysning av instrument och displayer. Sensorn slår 
också automatiskt om mellan varselljus och halvljus, 
beroende på ljusförhållandena.

Skymningsrelä

Den automatiska regnsensorn aktiverar 
vindrutetorkaren när det regnar och anpassar 
intervallet efter behov (endast Prius Executive).

Regnsensor

Istället för en konventionell bilnyckel bär du med
dig en liten dosa i fi ckan eller väskan. Sedan kan du
låsa upp bilen genom att bara ta i dörrhandtaget och 
med en enkel knapptryckning på startknappen startar 
du sedan bilen.

Nyckelfritt lås- och tändningssystem

32



Ordförklaringar

Adaptive Cruise Control (ACC)
Toyota Safety Sense* aktiva farthållare hjälper dig att 
bibehålla ett förinställt minsta avstånd till bilen framför. 
Om avståndet minskar sänks farten automatiskt. Om 
du inte själv hinner reagera så bromsar bilen samtidigt 
som bromsljusen varnar bakomvarande. När avståndet 
ökar igen accelererar bilen tills du når den förinställda 
hastigheten.

Prius är utrustad med sju krockkuddar som skyddar
om olyckan skulle vara framme. Främre krockkuddar
för förare och passagerare fram. Båda platserna fram
har sidokrockkuddar, dessutom fi nns skyddande
sidokrockgardiner fram och bak. Prius har även
knäkrockkudde som skyddar dig som kör från skador
på ben och knän.

Krockkuddar

Road Sign Assist (RSA)
Toyota Safety Sense* vägskyltsigenkänning hjälper 
föraren genom att läsa av olika typer av trafi kskyltar 
längs vägen, till exempel hastighetsbegränsningar och 
omkörningsförbud. RSA-systemet visar tydligt upp 
viktiga varningsskyltar på Multiinformationsdisplayen 
(MID) vid förarplatsen.

Automatisk parkeringsfunktion som med hjälp av
ultraljudssensorer identifi erar en lämplig plats mellan 
två bilar eller bakom en. Bilen kalkylerar nödvändiga 
rattrörelser för att parkera bilen. Bestäm var du vill 
parkera, släpp ratten, och låt bilen styra in sig själv i 
p-fi ckan. Allt du behöver göra är att reglera hastigheten.

Simple Intelligent Parking Assist (SIPA)

1,8 l bensin, Elhybrid
Prius 1,8 liters elhybrid/bensinmotor (Hybrid Synergi 
Drive HSD) är världens mest avancerade fullhybrid-
system som ger den bästa balansen mellan bränsle-
ekonomi och prestanda. Det kombinerar en VVT-i 
bensinmotor med två elmotorer. Tillsammans ger de 
en snabb respons samtidigt som bränsleförbrukningen 
och CO nivån är ovanligt låga.

Automatisk och steglös växling med elektroniskt 
styrd steglös variabel automatväxellåda (e-CVT). 
Prius innovativa kraftöverföring har ett ändlöst antal 
utväxlingsförhållanden som kontinuerligt skiftar 
beroende på hastighet. Bilen växlar elektroniskt och 
helt steglöst, vilket ger en jämn och mjuk acceleration 
med enastående komfort.

e-CVT växellåda

33* Toyota Safety Sense är inte ett system som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler eller försiktighetsåtgärder. För ytterligare information se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera 
beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information."



Toyotas sortiment av originaltillbehör 
är sammansatt för att bilen ska kunna 
återspegla din syn på komfort, kvalitet 
och stil. Varje tillbehör har utprovats 
för exakt passform och är tillverkat 
med samma fokus på detaljkvalitet som 
själva bilen. Du får 3 års garanti på de 
originaltillbehör som du köper samtidigt 
med din nya Toyota. 

Toyota originaltillbehör

Prius behöver genomgå en fullständig 
funktions- och säkerhetskontroll 
vartannat år eller var 3.000:e mil. 
Därutöver behövs en mellanliggande 
funktionsservice med oljebyte en gång 
per år, eller var 1.500:e mil. 

Funktions- och 

säkerhetskontroll

Vidare är Prius designad för att 
reparationskostnaderna ska kunna 
hållas ned i händelse av skador på 
bilen. Energiupptagande material fi nns 
inbyggda i stötfångarna, dyrare delar har 
placerats utanför de områden på bilen 
som löper störst risk att få skador och 
delar som ofta skadas är skruvade i stället 
för svetsade. På så sätt minskas skadornas 
omfattning och de delar som skadas 
är ofta enkla att reparera eller ersätta. 
Resultatet är sänkta kostnader för såväl 
verkstadsarbete som material, liksom 
för försäkringspremien.

Prius är konstruerad för att minimera 
behovet av underhåll. Bilens tekniska 
detaljer är lätta att nå och arbeta med, 
något som gör att tiden på verkstaden 
kan minskas. Detta, i kombination med 
konkurrenskraftiga priser på Toyotas 
originalreservdelar, betyder att du kan 
sänka kostnaderna för att hålla din bil 
i fortsatt god kondition.

...och lägre 

reparationskostnader

Genomtänkt design ger 

minskat servicebehov...

ETT BEKYMMERSFRITT
BILINNEHAV
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Trygghet

Omfattande garantier

Eftersom vi vet att varje Toyota är byggd 
med största omsorg vågar vi lämna en 
nybilsgaranti på 3 år eller 10.000 mil 
(det först uppnådda – ingen begränsning av 
körsträckan under första året) samt 3 års 
vagnskadegaranti. Dessutom lämnar vi 3 års 
garanti mot ytrost och lackskador samt 12 års 
garanti mot genomrostning av karossen. 
Både vagnskadegarantin, garantin mot 
ytrost och lackskador samt garantin mot 
genom-rostning gäller oavsett körsträcka. 
Garantierna omfattar alla eventuella defekter 
till följd av material- eller tillverkningsfel. 

5 år Elhybridgaranti. 
Som elhybridágare fâr du dessutom 5 ârs/
10.000 mils garanti pâ komponenter till 
elhybridsystemet. Efter de 5 âren kan du 
fórlánga garantin pâ elhybridbatteriet tills 
din bil ár 10 âr, genom att góra en ârlig service 
hos auktoriserad Toyota Verkstad. Garantin 
fórlángs med ett âr/1.500 mil. Fór detaljerad 
garantiinformation, kontakta nármaste 
auktoriseradeToyota-âterfórsáljare.

Toyota Eurocare

Om du mot fórmodan skulle fâ problem 
med bilen vill vi att du ska fâ sâ lite besvár 
som mójligt. Med varje Toyota fóljer 
dárfór en 3-ârig vágassistansgaranti, 
Toyota Eurocare, med pâ kópet. 
Toyota Eurocare gáller i óver 40 lánder 
i Europa dygnet runt, âret om och utan 
milbegránsning. Toyota Eurocare hjálper 
dig till exempel med bárgning till 
Toyotaverkstad, fri hyrbil i upp till tre 
dagar, vidareresa, hotellóvernattning, 
ersáttning fór hámtning, information och 
râdgivning m.m. Toyota Eurocare ger dig 
ett svâróvertráffat skydd som lóser de 
flesta problem som kan uppstâ. Efter 
3 âr erbjuder vi dig att fórlánga Toyota 
Eurocare tills bilen blir 8 âr. 

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA 
Ring till Toyota Eurocares larmcentral, 
inom Sverige 0771-23 50 00, frân 
utlandet +46 771 23 50 00. 
Larmcentralen fór Toyota Eurocare ár 
SOS International i Sverige.

Toyota Bilförsäkring

Toyota Bilförsäkring är en försäkring 
speciellt framtagen för dig som 
Toyotaägare, där det mesta ingår. 
Skulle olyckan vara framme är 
lösningen bara ett telefonsamtal bort. 
Läs mer på www.toyota.se

Toyota Financial Services

Toyota Financial Services är Toyotas 
eget finansbolag. Vi erbjuder flera 
finansieringsalternativ för nya och 
begagnade bilar både för privat- och 
företagskunder. Vi arbetar uteslutande 
för att hitta bästa möjliga lösning så att 
du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp. 
När du finansierar din bil hos oss, 
räcker vanligtvis bilen som säkerhet 
och dessutom behöver du inte 
utnyttja låneutrymme hos din bank
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Europeiska Säkerhetskrav
Modellen är konstruerad efter Toyotas 
interna, mycket stränga säkerhetsnorm 
GOA (Global Outstanding Assessment), 
vilket innebär att varje ny modell ska 
överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

NCAP Krocktest
Euro NCAP är ett femstjärnigt 
säkerhetsbetygssystem för att enklare 
hjälpa konsumenter att kunna jämföra 
fordon till att identifiera det säkraste valet 
av bil. Säkerhetsbetygen bestäms genom 
ett antal fordonstester som utformas och 
utförs av Euro NCAP. Olika bilmodeller 
testas varje år och det är Euro NCAP som 
gör urvalet vilka modeller som testas. 
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NÄR BILEN EN DAG HAR TJÄNAT UT

95 % av varje Prius går att återanvända eller 
återvinna. 100 % av allt det material som bilen 
är tillverkad av är kodat för att underlätta en 
miljösmart demontering. Fyra olika tungmetaller 
har vi kunnat utesluta helt i enlighet med EU-
direktiven 2000/53/EC.

I enlighet med gällande regler för skrotning av 
uttjänta bilar, erbjuds du som bilägare att 
kostnadsfritt lämna din Toyota för återvinning 
när den en dag har tjänat ut. För information om 
auktoriserade mottagningsstationer, vänligen gå 
in på www.toyota.se eller direkt på www.bilretur.se

Toyotas ansträngningar för att minimera 
miljöpåverkan genomsyrar hela vår verksamhet. 
När vi utvecklar och bygger en ny bilmodell 
ser vi till att varje del på bilen, under hela 
dess livslängd, får så liten miljöpåverkan 
som möjligt.

1
DESIGN OCH UTVECKLING

TOYOTA OCH MILJÖN
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Miljö

Om du kör din Toyota på ett miljösmart sätt kan du sänka 
såväl koldioxidutsläppen som din bränsleräkning med 
ända upp till 30 %. Våra säljare visar dig gärna hur du får 
ut det mesta möjliga av din Toyota och kan ge dig tips för 
bränsleeff ektiv körning.

När det är dags för service, eller om din bil skulle behöva 
repareras, använder vi enbart Toyota originaldelar som i 
många fall är tillverkade av återvunnet material – allt för 
att ytterligare minska vår miljöpåverkan.

Att göra verksamheten hos våra återförsäljare mer miljöeff ektiv är ett 
ständigt pågående arbete. Alla våra återförsäljare är diplomerade enligt 
Toyotas 8 miljösteg eller certifi erade enligt ISO 14001. Toyotas initiativ 
för en ökad hållbarhet omfattar allt från energirevisioner och utnyttjande 
av regnvatten till förbättrad isolering i byggnader och ökad användning 
av förnybara energikällor. Alla dessa åtgärder leder till en minskad 
användning av energi och vatten och till en lägre mängd avfall.

Lokal tillverkning ger kortare körsträckor, vilket 
i sin tur betyder minskad miljöpåverkan. Det 
transportsätt som har lägsta miljöpåverkan väljs 
alltid om så är möjligt för den aktuella transporten. 
Det gäller såväl när vi levererar delar till våra 
fabriker som när vi kör ut nya bilar, delar och 
tillbehör till våra återförsäljare. 

2

3

4

TRANSPORTER

BILKÖRNING OCH SERVICE

ÅTERFÖRSÄLJARNÄTET
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Prius framgångssaga inleddes vid lanseringen av 

världens första elhybridbil 1997. Med varje ny modell 

har vi byggt vidare på arvet från tidigare 
generationers Prius genom ytterligare förbättrad 

eff ektivitet  och nya innovationer   . Det är nog därför 

Prius snart två decennier senare fortfarande är 

världens mest sålda elhybridbil. Nya Prius markerar 

ännu ett stort steg i vår jakt på den 

ultimata elhybridupplevelsen. 

Elhybridikonen. Igen.

IKONEN 
I TÄTEN SEDAN 1997 
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Agneta
Anteckning
Marked angett av Agneta
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Vill du veta mer om nya Prius eller rentav boka en 

provkörning? Kontakta din närmaste auktoriserade 

Toyota-återförsäljare. Adresser och telefonnummer 

hittar du på vår webbplats www.toyota.se. Välkommen!

Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i 
specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella vid webbjustering i april 2018. 
Kontakta gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information eller se separat produktblad med tekniska specifi kationer. 
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