


LJUSARE
VI GÖR FRAMTIDEN 
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Toyota har alltid siktet inställt framåt. Vi utforskar hela tiden 

nya, spännande idéer som kan hjälpa oss att skapa en mer hållbar 

framtid, både för de som kör våra bilar och för världen i stort. 

Oavsett om vi utvecklar avancerade teknologier som förändrar 

våra liv eller designar bilar som förändrar hur vi förfl yttar oss har 

vi samma mål – en bättre mobilitet för alla.

3



FRAMTIDEN
VI HAR ALTERNATIV FÖR 
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För 20 år sedan lanserade vi Prius, bilen som förändrade allt. 

Sedan dess har våra revolutionerande elhybrider och Plug-

inhybrid gjort livet enklare för människor över hela världen. 

Nu tar vi nästa steg in i framtiden. Mirai – Fuel Cell Elbil med 

0 % utsläpp förändrar allt igen.
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FRAMTID
FÖR EN MER HÅLLBAR 
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Mirai leder utvecklingen mot en utsläppsfri framtid med sin 

visionära bränslecellsteknologi. Men för Toyota är det bara ett 

steg på en ännu viktigare resa – mot en värld där vätgas inte 

bara driver våra fordon, utan även våra hem och städer.
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Vätgas fi nns överallt omkring oss. Det är faktiskt universums vanligaste grundämne 
och fi nns i vatten, växter och jord. I ren form är det en osynlig, luktfri och giftfri gas som 
är lättare än luft. Vätgas är en extremt stabil och eff ektiv energikälla – och till skillnad 
från elektricitet är den enkel att lagra under långa perioder.

VAD ÄR 

Vätgas binder till nästan allt och måste därför separeras innan 
den kan användas. En metod är elektrolys, där elektrisk ström 
leds genom vatten och frigör vätgasen. I Sverige är all vätgas 
producerad av grön el.

VÄTGAS?
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1
proton och 1 elektron 
gör väte till världens 
enklaste och lättaste 

grundämne 100
års erfarenhet av att 
producera, lagra och 

använda vätgas 

75 %
av universums 
massa består 

av väte
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Bränsleceller används inte bara inom fordonsindustrin. De är 
utmärkta för att generera el till fabriker, kyla lagerrum och värma 
bostäder. Många livsmedelstillverkare tillverkar all vätgas de 
behöver av sitt eget avfall.

Bränslecellsteknologin är inte ny. Den första vätgasdrivna bränslecellsgeneratorn 
byggdes 1939 och genererade 5 kW (6,8 hk), en på den tiden imponerande siff ra. Sedan 
dess har vätgas använts för att driva allt från gaff eltruckar och bussar till u-båtar och 
rymdfarkoster. Det är en bevisat eff ektiv, tillförlitlig och extremt säker teknologi.

VÄTGAS?
HUR ANVÄNDS 
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1939
Den första vätgasdrivna 
bränslecellsgeneratorn 

tas i bruk

1960-talet
Den första 

bränslecellsdrivna 
gaff eltrucken

2015
Världens 

största miljövänliga 
vätgasanläggning 

tas i bruk i Tyskland

1950-talet
NASA börjar använda 

bränsleceller för 
elektroniken i sina 

rymdfarkoster
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MIRAI?
Mirai är 100 % elbil, men behöver aldrig laddas. I stället använder Mirai en unik 
bränslecellsstack som genererar elektricitet och levererar kraft till elmotorn – med 
endast vattenånga som utsläpp. Det inbyggda batterisystemet ger extra kraft när 
du accelererar och återvinner energi när du bromsar för en ännu högre eff ektivitet.

HUR FUNGERAR

Vätgasen lagras i robusta tankar och leds till bränslecellsstacken, 
där den blandas med syre från bilens luftintag. Det startar en 
kemisk reaktion som genererar elektricitet. Den enda biprodukten 
är vattenånga – ingen koldioxid eller andra avgaser bildas.
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O
Syre sugs in 

genom frontens 
luftintag

H
Vätgas leds 

från tanken till 
bränslecells-

stacken

=
El produceras och 
vatten släpps ut
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TANKAR JAG?
Behovet av förnyelsebara energikällor är stort och över hela världen börjar länder och 
företag inse hur viktig vätgas är för framtiden. Därför investerar de för fullt i den nödvändiga
infrastrukturen. Precis som för elbilar är nätverket litet i början, men det byggs ut snabbt.

HUR

Du tankar Mirai ungefär som en vanlig bil. Det enda du behöver 
göra är att koppla in munstycket och låsa det med ett handtag. 
Sedan skickar bilens dator information till pumpen, som fyller 
tanken snabbt och säkert, utan risk för spill.
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100 %
elbil, men 
utan sladd

3–5 
minuter för en 

full tank

350–400* km
på en tank för 
större frihet

* Uppskattad räckvidd vid verklig körning.
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Mirai är inte bara bättre för miljön, utan ger dig också en oförglömlig körupplevelse. Den är
tyst, smidig och responsiv med imponerande kraft och snabb acceleration. Och kupén är lika
lyxig och rymlig som du kan förvänta dig av en bil i den här klassen.

HUR ÄR DET ATT

Tack vare sin breda hjulbas, styva kaross och låga tyngdpunkt har 
Mirai fantastiska köregenskaper – den är pigg, säker och smidig i 
kurvorna och ett rent nöje att köra.

KÖRA MIRAI?
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4
generösa säten 
för överlägsen 

komfort

0–100
maximalt 

vridmoment direkt 
för snabb 

acceleration 

Hysch…
Akustikrutor för 
en sagolikt tyst 
körupplevelse
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Mirai liknar inte någon annan bil. Den unika designen är skapad för bästa möjliga 
prestanda. Karossen är formad som en vattendroppe för att minska luftmotståndet 
för en smidigare körupplevelse. De kontrastfärgade, svarta takstolparna gör att 
taket verkar sväva över bilen och förstärker den moderna känslan.

IDAG
FRAMTIDENS DESIGN

EXTERIÖR
 — Extremt lätta 17-tums lättmetallfälgar
 — Pianosvart övre grill
 — Ljuddämpande glas för vindrutan och alla 

sidorutor
 — C-stolpar med mörktonat glas
 — Hajfensantenn
 — Aerodynamiskt utformade positionsljus
 — Regnsensor
 — Vattenavstötande glas i sidobackspeglar
 — Nyckelfritt lås- och tändningssystem, 

Smart Entry/Start
 — Farthållare, aktiv (ACC) Adaptive Cruise 

Control
 — Backkamera
 — Aktivt krockskyddssystem (PCS), 

Pre-Collision System
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Mirai behöver andas, precis som du. Distinkta luftintag 
(1) säkerställer tillräcklig syretillförsel och kylning. De ljusstarka 
LED-strålkastarna är högt placerade och kromsargen längs de 
vertikala riktningsvisarna speglar baklyktornas djärva form (2). 

1

2 
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INTERIÖR
 — Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)
 — Ecodriving-indikator
 — 4,2-tumsskärm för temperaturkontroll
 — Luftkonditionering med ecoläge
 — Vattentömningsreglage
 — Toyota Touch® 2 med Go 

navigationssystem
 — Högklassig ljudanläggning från JBL
 — Ratt, eljusterbar
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Genomtänkt in i minsta detalj. Från det lättlastade 
bagageutrymmet (1) till instrumentbrädans och 
dörrpanelernas mjuka och eleganta textur (2).

DEN PERFEKTA 

Interiörens svepande linjer förenar tidlös kvalitet med modern design. Det 
märks inte minst i de lyxiga, stoppade sätena i material som andas. Den tysta 
motorn och akustikrutor som stänger ute omvärldens brus skapar en ljudlös 
och inspirerande körupplevelse som gör det ännu enklare att älska Mirai.

KUPÉN

1

2
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Allt precis som du vill ha det. Ställ in exakt kupé- och 
sätestemperatur på mittkonsolen (1), välj bästa resrutt 
och styr JBL-ljudanläggningen med 11 högtalare direkt 
på Toyota Touch® 2-pekskärmen (2).

Mirai använder den senaste teknologin för att förbättra din körupplevelse, 
från intuitiva visare och en högupplöst TFT-skärm till backkamera och en 
praktisk trådlös laddare. En annan smart funktion är att ratten automatiskt 
skjuts fram och förarsätet bak så att du lättare kan stiga in och ut ur bilen.

KONTROLL
TEKNOLOGI SOM GER DIG

2 

1 
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När det gäller säkerhet har vi tänkt på alla eventualiteter, även de mest 
osannolika. De starka och hållbara vätgastankarna har testats rigoröst 
under många år, nu senast på Le Mans. Vid en olycka fördelar Mirais 
unika säkerhetsram eff ektivt krockkrafterna genom chassit för att 
skydda alla i bilen.

SÄKERHET
FOKUS PÅ

2 

1 
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SMARTA 
SÄKERHETSFUNKTIONER 

SKAPAR TRYGGHET.

Mirai är utrustad med fl era vätgassensorer 
som omedelbart stänger huvudventilerna vid 
ett eventuellt läckage. Och eftersom alla delar 
i vätgassystemet är placerade utanför kupén 
försvinner gasen snabbt ut i atmosfären utan 
att orsaka skada.

Säkerheten styr allt vi gör. Därför har vi bäddat 
in vätgastankarna i kolfi berförstärkt polymer (1). 
Kupén är också utrustad med åtta krockkuddar 
för extra säkerhet (2).

Lane Departure Alert 
(LDA), Körfi lsvarning 
med körfi lsassistans 
Via en kamera 
känner systemet av 
fi lmarkeringarna framför 
fordonet och varnar 
föraren med ljus och ljud 
om bilen skulle röra sig 
utanför körfältet utan att 
blinkers används. Allt för 
att minska risken för en 
kollision.

Pre-Collision System 
(PCS), Aktivt 
krockskyddssystem
Det aktiva 
krockskyddssystemet 
(PCS) använder kamera 
och laser för att upptäcka 
bilar på vägen framför dig. 
I händelse av en hotande 
kollision varnas du genom 
ljud- och ljussignaler. 
Om du inte bromsar 
i tid aktiveras en rad 
funktioner automatiskt 
för att förhindra eller 
mildra en kollision.

Automatic High Beam 
(AHB), Automatiskt helljus
Automatiska helljuset 
(AHB) optimerar sikten i 
mörker för alla trafi kanter. 
En kamera upptäcker ljus 
från mötande fordon och 
andra bilar framför dig 
och kan även läsa av ljuset 
från gatlyktor. Systemet 
växlar automatiskt mellan 
hel- och halvljus för säkrare 
mörkerkörning. 

Blind Spot Monitor (BSM), 
Döda vinkeln-varnare
Blind Spot Monitor ökar 
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. 

Rear Cross Traffi  c 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.
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2MT Dark Blue Mica§/svart tak2NM Dark Red Mica Metallic§/svart tak2MS Precious Black§/svart tak

2MR Precious Silver§/svart tak2NL White Pearl CS*/svart tak

17" fälg (7-ekrad) Standard

VALET ÄR, 

DITT Välj mellan sex eff ektfulla lackfärger med svart tak i Bi-tone utförande 
och tre varianter av Toyotas E-Tex-interiör, var och en med en primärfärg 
och matchande accentfärger på säten, dörrpaneler och armstöd.

Bilderna är illustrationer och avser endast att visa tillgängliga färger. * Pearllack. § Metalliclack.
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2NV Turquoise§/svart tak

KOMFORT ELLER STIL? 
VÄÄLJ BÅÅDE OCH.

Toyota E-Tex 
med mörkblå/svart klädsel 

 Standard 

Toyota E-Tex 
med mörkblå/vit klädsel 

 Standard 

Toyota E-Tex 
med vit/svart klädsel 

 Standard 
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SPECIFIKATIONER
MILJÖPRESTANDA Fuel Cell Elbil – e-CVT

Blandad körning (kg H/100 km) 0,76

Landsvägskörning (kg H/100 km) 0,69

Stadskörning (kg H/100 km) 0,80

Koldioxid CO blandad körning (g/km) 0

Kväveoxider NOx (mg/km) 0

Partikelföroreningar, PM (mg/km) 0

ELMOTOR Fuel Cell Elbil – e-CVT

Max eff ekt (hk) 154

Max eff ekt (kW) 113

Max vridmoment (Nm) 335

PRESTANDA Fuel Cell Elbil – e-CVT

Toppfart (km/t) 175

Acceleration 0 –100 km/t (sek) 9,6

Räckvidd (km)* 350 – 400

Luftmotståndskoeffi  cient 0,29

HYBRIDBATTERI Fuel Cell Elbil – e-CVT

Antal celler 34

Kapacitet (Ah) 6,5

BRÄNSLECELLSSTACK Fuel Cell Elbil – e-CVT

Densitet (kW/l)§ 3,1

HÖGTRYCKSTANKAR Fuel Cell Elbil – e-CVT

Antal vätgastankar 2

HÖGTRYCKSTANKAR Fuel Cell Elbil – e-CVT

Tankrymd totalt (liter) 122,4

Tankrymd fram (liter) 60

Tankrymd bak (liter) 62,4

Nominellt arbetstryck 70 MPa (700 bar)

HJULUPPHÄNGNING Fuel Cell Elbil – e-CVT

Hjulupphängning fram Individuell hjulupphängning av 
MacPherson-typ

Hjulupphängning bak Torsionaxel

BROMSAR Fuel Cell Elbil – e-CVT

Bromsar fram Ventilerade skivbromsar

Bromsar bak Skivbromsar

LASTKAPACITET Fuel Cell Elbil – e-CVT

Antal sittplatser 4

Bagagevolym (liter) 361

Bagageutrymmets längd (mm) 728

Bagageutrymmets maxbredd (mm) 1612

Bagageutrymmets höjd (mm) 554

MÅTT OCH VIKTER Fuel Cell Elbil – e-CVT

Totalvikt (kg) 2180

Tjänstevikt (kg) 1925

Dragvikt (kg) 0

Längd utvändig (mm) 4890

Bredd utvändig (mm) 1810

Höjd utvändig (mm) 1535

28



15
35

 m
m

1535 mm

1810 mm

2780 mm

4890 mm
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1810 mm

1030 mm

MÅTT OCH VIKTER Fuel Cell Elbil – e-CVT

Spårvidd fram (mm) 1535

Spårvidd bak (mm) 1545

Överhäng fram (mm) 1080

Överhäng bak (mm) 1030

Axelavstånd (mm) 2780

Längd invändig (mm) 2040

Bredd invändig (mm) 1465

Höjd invändig (mm) 1185

OFF-ROAD Fuel Cell Elbil – e-CVT

Markfrigång (mm) 130

DÄCK OCH FÄLGAR Fuel Cell Elbil – e-CVT

Fälgstorlek 17"x7,0J

Däckstorlek 215/55R17

Typ av fälg 17", lättmetall, 7-ekrad

Reservhjul Reservhjulet är ersatt av reparationskit

*  Uppskattad teoretisk räckvidd är 500 km. Uppmätt av Toyota vid tankning på vätgasstation vid ett tryck på 70 Mpa enligt SAE J2601. Omgivande temperatur 20 grader C, vätgastanktryck vid fyllning 
10 Mpa. Specifi kationerna vid varje enskid vätgasstation påverkar mängden fylld vätgas, vilket i sin tur påverkar räckvidden. Även omständigheter som väder, trafi kförhållanden, körsätt etc., kan påverka 
räckvidden. Uppskattad räckvidd vid verklig körning ca 350 – 400 km. § Gäller september 2018, uppgift från Toyota. 
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UTRUSTNING
EXTERIÖR DESIGN

Aerodynamiskt utformade positionsljus  l 

Antenn takmonterad “hajfena”  l 

Bakljus LED  l 

C-stolpar med mörktonat glas l

Dörrhandtag i karossens färg  l 

Pianosvart övre grill l

Sidobackspeglar med integrerade blinkers  l 

Stötfångare lackade  l 

EXTERIÖR KOMFORT

Backkamera  l 

Nyckelfritt låssystem, Smart Entry  l 

Sidobackspeglar elinfällbara  l 

Ljuddämpade glas för vindrutan och alla sidorutor l

Sidobackspeglar i glas, vattenavstötande l

Parkeringssensorer fram och bak  l 

Rutor, baksidan, UV-absorberande  l 

Rutor, framsidan, UV-absorberande och vattenavvisande  l 

Skymningsrelä. Vid skymning slår reläet automatiskt 
om mellan varselljus och halvljus  l 

Vindrutetorkare med regnsensor  l 

INTERIÖR DESIGN

Armstöd mitten bak med förvaringsbox  l 

Armstöd mitten fram med förvaringsbox  l 

Dörrfi ckor fram med fl askhållare  l 

HO-knapp med vattentömningsreglage  l 

INTERIÖR DESIGN

Instegslister fram och bak  l 

Klädsel, syntetiskt skinn  l 

Ratt läderklädd och eluppvärmd  l 

Solskydd med spegel förare och passagerare fram  l 

Tvåtonslack: svart tak och dekorinlägg  l 

INTERIÖR KOMFORT

Backspegel automatiskt avbländande  l 

Belysning i bagageutrymmet  l 

Ecodriving-indikator l

Elektrisk styrservo  l 

Eluttag 12V bak  l 

Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade  l 

Förar- och passagerarsäte fram eljusterbara  l 

Förarsäte med minnesfunktion (2 st)  l 

Förar- och passagerarsäte fram med svankstöd, eljusterbart  l 

Instegsbelysning  l 

Luftkonditonering, automatisk (ACC) med individuella 
inställningar vänster/höger sida fram  l 

Luftkonditionering med eco-läge l

Mobiltelefonladdare, trådlös (Qi)  l 

Multiinformationsdisplay, dubbla 4,2 tums skärmar (TFT)  l 

Navigationssystem Go med Europakarta, trafi kinformation, 
indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. 
3D-kartvyer och röststyrning. 3 års fria kartuppdateringar  l 

Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start  l 

Ratt eljusterbar i höjd- och längdled  l 
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INTERIÖR KOMFORT

Ratt med funktionskontroller  l 

Säten fram och bak eluppvärmda  l 

Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)  l 

FÖRVARING

Förvaringsfi ckor bak i framstolarnas ryggstöd  l 

Handskfack låsbart  l 

Mugghållare fram, 2 st  l 

Mugghållare bak, 2 st  l 

Takkonsol med förvaringsfack  l 

MULTIMEDIA

AUX- ingång fram  l 

Högtalare 11 st  l 

Ljudsystem JBL  l 

USB-uttag  l 

Toyota Touch® 2 multimediasystem med 7 tums pekskärm 
och multimediaintegration, radio/cd, bluetooth handsfree 
och streaming, DAB och Go Navigation  l 

SÄKERHET

Aktivt krockskyddssystem (PCS), Pre-Collision System  l 

Antisladdsystem (VSC)  l 

Automatiskt helljus (AHB)  l 

Barnsäkra lås bak  l 

Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna 
bakomvarande fordon  l 

SÄKERHET

Bältespåminnare fram- och baksäten  l 

Döda vinkeln-varnare (BSM), Blind Spot Monitor. Om 
detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda
vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella yttre backspegeln  l 

Farthållare, aktiv (ACC), Adaptive Cruise Control  l 

Hjälpsystem vid start i motlut (HAC), Hill-start Assist Control  l 

Högt monterat bromsljus LED  l 

Isofi x barnstolsfästen bak  l 

Krockkuddar 8 st: 
– Krockkuddar fram, förare och passagerare 
– Sidokrockkuddar fram 
– Sidokrockgardiner fram och bak 
– Krockkudde i stolsdynan passagerare fram 
– Knäkrockkudde förare  l 

Körfi lsvarning (LDA), Lane Departure Alert  l 

Nackskydd på samliga platser, justerbara  l 

Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar  l 

Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA). När föraren backar ut ur en 
parkeringsplats, använder RCTA-funktionen radarvågor för 
att upptäcka fordon bakom bilen som inte syns i de yttre 
backspeglarna. När ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren 
med en summerton och blinkande indikatorer i de yttre 
backspeglarna  l 

Strålkastare Bi-LED  l 

Stöldskydd, immobiliser och larm  l 

Trepunktsbälten på samtliga platser  l 

Varningssystem för lågt däcktryck  l 

Varselljus LED  l 

l = Standard
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Miljömål 1

Bättre bilar 
Utsläppsutmaning: 

Noll CO

Miljömål 2

Bilens livscykel 
Utsläppsutmaning: 

Noll CO

Miljömål 3

Bättre tillverkning 
Utsläppsutmaning: 

Noll CO

Miljömål 4

Bättre tillverkning 
Optimera och minimera 

Vattenanvändningen

Miljömål 5

Bättre samhälle 
Etablera 

återvinningsbaserade 
Samhällssystem

Miljömål 6

Bättre samhälle 
Verka för ett hållbart 

samhälle

Toyota har satt ett antal ambitiösa miljömål för de närmaste 35 åren. Syftet är att 
på olika sätt aktivt bidra till en hållbar utveckling när det gäller bilar, tillverkning 

och även påverkan på samhället i stort. Miljömålen adresserar viktiga frågor som 
klimatförändringarna, vattenbrist, utarmning av resurser och hotet 

mot den biologiska mångfalden. Målen 2050 är helt i linje med Toyotas globala vision, 
där vi alltid strävar efter ett förverkligande av en hållbar samhällsutveckling genom 
bättre bilar, bättre tillverkning och bättre samhällen. Vi vill leda vägen mot säker 
och hållbar mobilitet. Det är The Toyota Way.

Toyota Environmental Challenge 2050 

I livscykelanalyser uppvisar Mirai 4JM bränslecellsstack (154 hk) 
imponerande miljöprestanda i många kategorier. Viktigast för 
biltillverkare är global uppvärmningspotential (GWP), som mäter 
växthusgasutsläpp i atmosfären under hela bilens livslängd. 

Resultatet visar att Mirai producerar 40 –70 % mindre utsläpp jämfört 
med konventionella bensindrivna bilar. Under körning är Mirai helt 
utsläppsfri: CO 0 g/km, NOx 0 g/km, PM 0 g/km och NMHC 0 g/km. 
Bränsleförbrukningen är 0,76 kg H/100 km.
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Garantier

För Mirai gäller:

–  Nybilsgaranti* 3 år eller 10.000 mil, vilket som först 
inträff ar. Ingen milbegränsning första året.

 –  Mirai Extra Care§. 
5 år eller 35.000 mil, vilket som först inträff ar. 

 –  Garanti mot genomrostning av karossen*. 
12 år utan milbegränsning. 

–  Garanti mot ytrost och lackskador*. 
3 år utan milbegränsning. 

–  Bränslecellshybridgaranti*. 
5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträff ar.

–  Vagnskadegaranti. 
3 år utan milbegränsning.

Toyota Eurocare

Om du mot förmodan skulle få problem med bilen vill 
vi att du ska få så lite besvär som möjligt. 

Med varje Toyota följer därför en 3-årig vägassistans-
garanti, Toyota Eurocare, med på köpet. Toyota Eurocare 
gäller i över 40 länder i Europa dygnet runt, året om och 
utan milbegränsning. 

Toyota Eurocare hjälper dig till exempel med bärgning 
till Toyotaverkstad, fri hyrbil i upp till tre dagar, 
vidareresa, hotellövernattning, ersättning för hämtning, 
information och rådgivning m.m. Toyota Eurocare 
ger dig ett svåröverträff at skydd som löser de fl esta 
problem som kan uppstå. Efter 3 år erbjuder vi dig 
att förlänga Toyota Eurocare tills bilen blir 8 år. 

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA Ring till Toyota 
Eurocares larmcentral, inom Sverige 0771-23 50 00, 
från utlandet +46 771 23 50 00. Larmcentralen för 
Toyota Eurocare är 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 fi nansbolag. 
Vi erbjuder fl era fi nansieringsalternativ 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 fi nansierar din bil hos oss, räcker vanligtvis bilen 
som säkerhet och dessutom behöver du inte utnyttja 
låneutrymme hos din bank.

Ett bekymmersfritt bilinnehav

 * Gäller material och tillverkningsfel.
 § Kontakta din återförsäljare för detaljerad information.
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En revolutionerande bil som gör mindre avtryck i miljön men som garanterat gör stort 

intryck på dig. Det är dags att ta reda på mer om Mirai – Fuel Cell Elbil, den vätgasdrivna 

bränslecellsbilen, bilen som tar oss in i framtiden redan i dag. 

LET’S MAKE TOMORROW BETTER.

MIRAI
100 % FRAMTID

0 % UTSLÄPP

Projektet har erhållit fi nansiering av Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking i enlighet med bidragsöverenskommelse 
nr 671438 och 700350. Detta samarbetsprojekt stöds av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, N.EGHY 
(New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen) och Hydrogen Europe. Läs mer på www.h2me.eu

 FUEL 
 CELL 
ELBIL
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MIRAI – FUEL CELL ELBIL.

100 % FRAMTID. 0 % UTSLÄPP.

www.toyota.se

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 broschyren var aktuella i november 2018. Kontakta gärna din 
lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. 

1702/Mirai/SE


