
DE NIEUWE PRIUS
De meest innovatieve Toyota  
overtreft zichzelf



DE NIEUWE PRIUS
DYNAMISCH, EIGENTIJDS, EFFICIENT

De oorspronkelijke Prius was bij zijn introductie in 1997 een 
regelrechte sensatie. Met de compleet nieuwe Prius keert de 
baanbrekende hybride terug aan de top van zijn segment, met een 
mix van eigentijds design, efficiency en een reeks aan innovaties.

De nieuwe Prius geeft een nieuwe dimensie aan hybride rijplezier, 
wat te danken is aan het lagere zwaartepunt, een stijvere carrosserie 
en de verbeterde wielophanging. Maar dat is nog niet alles. Het 
nieuwe Toyota Hybrid System gaat verder dan alleen sportieve 

dynamiek, met een soepeler en directe overbrenging van het 
vermogen en een nog snellere respons.

In de stad is er geen rustgevender plek dan het interieur van een 
Prius. De nieuwe Prius biedt echter nog meer fluisterstil rijplezier, 
zelfs bij hogere snelheden. Dat is te danken aan het grotere 
laadvermogen van de accu, waardoor u beschikt over een grotere 
actieradius om volledig elektrisch te rijden.

De meest innovatieve Toyota overtreft zichzelf.

2



INTRODUCTIE
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Design voor pioniers 
SPORTIEF EN STIJLVOL

De nieuwe Prius heeft een compleet nieuw design: zwarte C-stijlen 
wekken de illusie van een zwevend dak, terwijl het sportieve karakter 
wordt versterkt door de lagere daklijn, de verlaagde motorkap en 
elegante proporties. 

De opvallende LED verlichting aan de voor- en achterzijde geeft de 
Prius een moderne uitstraling terwijl het innovatieve aerodynamische 
design een belangrijke bijdrage levert aan de brandstofefficiency.
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DESIGN

Het in zwart uitgevoerde interieur biedt plaats aan een modern 
instrumentarium waarin vorm en functie in elkaar overvloeien. Soft-
touch materialen en elegante metallic accenten worden afgewisseld met 
stijl - zoals het kenmerkende Prius-logo op de ventilatieopeningen - die 
het interieur eigentijdse flair geven. Nuttige technologie maakt het leven 
onderweg aan genaam. De nieuwe Prius ademt kwaliteit in elk detail, van 
de intuïtieve bediening voor het audiosysteem tot het nieuwe 3x grotere 
Head-Up Display (HUD).  Daarnaast beschikt u over twee, 

4,2” multi-information displays en een draadloze telefoonlader. Ook 
het Toyota Touch® 2 multimedia systeem blinkt uit in gebruiksgemak, 
mede dankzij de bediening op het stuurwiel. De intelligente dual 
airconditioning van de Prius bespaart brandstof door de luchtstroom 
voorin uit te schakelen wanneer de voorste passagiersstoel onbezet 
blijft. Praktisch is ook de functie Simple Intelligent Park Assist (SIPA), die 
tijdens het parkeren de besturing  van u overneemt. Zo hoeft u alleen 
nog de remmen te bedienen, en wordt parkeren kinderspel.

Eigentijdse flair
PREMIUM DESIGN, BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Genoemde specificaties zijn afhankelijk van uitvoering.
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BUSINESS

De zakelijke norm
ONGEËVENAARDE EFFICIENCY, SOEPELE RESPONS

Als pionier beschikt de nieuwe Prius over een nieuwe hybride  
aandrijflijn van Toyota, die het laagste brandstofverbruik en de  
laagste emissies in zijn klasse combineert met nog stiller rijcomfort 
en een betere respons. 

De milieuprestaties van de nieuwe Prius zijn opnieuw verbeterd,  
met onder meer 18%* lagere CO2-emissies. Hierdoor profiteert  
de zakelijke rijder van een gunstige bijtelling van 21% in 2016.

De innovatieve aandrijflijn van de nieuwe Prius maakt een koppeling, 
dynamo en een distributieketting overbodig. Dat maakt de auto niet 
alleen zuiniger, maar ook robuuster, met gunstige onderhoudskosten 
als bijkomend voordeel.  Daarbij geldt voor elke hybride Toyota een 
garantietermijn van vijf jaar of 100.000§ kilometer op het Toyota 
Hybrid Synergy Drive® systeem incl. de hybride batterij.

Dankzij geïntegreerde technologieën – zoals Toyota Safety Sense, 
Simple Intelligent Park Assist en Intelligent Clearance Sonar –  
fungeert de nieuwe Prius tijdens het rijden als uw zesde zintuig.

* Conform EU-testcyclus. 
§ Wat het eerst aan de orde is
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blog.toyota.nl 
flickr.com/
toyotanederland 

youtube.com/
toyotanederland

facebook .com/
toyotanederland twitter.com/toyotanl

Voor meer informatie over Toyota, bel gratis
0800-0369 (op werkdagen van 9-17 uur)
of bezoek www.toyota.nl

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan 
internationale normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details 
contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze 
brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure 
voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
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