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Bilmodellen som for mer enn 20 år siden viste
verden hva en hybridbil er god for, er fremdeles
den som ligger i tet. Prius kombinerer intelligent
design og teknologi som sørger for gode ytelser og
utmerkede kjøreegenskaper slik at bilen blir både
drivstofføkonomisk og morsom å kjøre. Den er også
mer stillegående enn noen gang tidligere og gir en
kjøreopplevelse som er komfortabel og behagelig.

SP E S I F IKASJO NE R
HYBRID

1.8 l Hybrid e-CVT 2WD/AWD-i
Effekt
Drivstofforbruk*
CO2-utslipp*
Akselerasjon 0–100 km/t
Tilgjengelig på

4

122 hk
4,1–4,8 l/100 km
94–108 g/km
10,8 sekunder
Alle grader

Hybridmotoren på 1,8 liter gir en
smidig og kvikk kjøreopplevelse.
Bilen lader batteriet mens du
kjører slik at du ikke er avhengig
av ladekabler og ladestasjoner.
Prius er en svært drivstoffvennlig,
selvladende hybridbil.

e-CVT = electronisk styrt, trinnløs automat
* Blandet kjøring.

HYBRID
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HYBRID AWD-i
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Innovasjonen fortsetter med Hybrid AWD-i. For første
gang kommer en bil i denne klassen med et intelligent
AWD-system, skreddersydd for Prius. Det er konstruert
for å gi ekstra kontroll når veiene kan være sleipe og
glatte som i regn og snø, og gir deg trygghet for å ta deg
frem når du virkelig trenger det. Og siden systemet er
så kompakt, påvirker det minimalt fleksibiliteten eller
bagasjeromsplassen.

I krevende forhold...
Hybrid AWD-i er designet med tanke på
krevende forhold; på regnvåt landevei,
vinterføre med snø, is og bygater med
humper og hull.
...i krevende situasjoner
Hybrid AWD-i-systemet er alltid aktivt i
hastigheter under 10 km/t for å gi bilen en
myk start. Mellom 10 og 70 km/t kobler det
seg inn når det er behov for det.
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Prius er en bil som har et tidsriktig utseende som står
i stil med de avanserte egenskapene. De nye designet
har den velkjente Prius-profilen, men den er oppdatert
med rene, moderne linjer for å optimalisere luftflyten.
Resultatet er en bil som er like fin å se på som den er
god å kjøre.

Frontlyktene
Lyktegruppen foran er formet i
en stilig gruppe som markerer det
elegante, buede panseret.
Baklyktene
Lyktene bak er kombinert slik at de
forsterker effekten av bilens slanke,
horisontale linjer.
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DESIGN
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Hver minste detalj teller når vi skal skape en innbydende
kupé. I Prius kombinerer vi kvalitetsmaterialer
med ren, tidsmessig design, mens de ergonomiske
setene kan leveres med rekke forskjellige trekk. På
frontruten får føreren projisert hastighet, hybriddata
og radarassisterte varsler, og det intuitive Toyota
Touch® med Go multimediasystemet sørger for at både
musikkvalg og veivalg er enkelt.

Klimaanlegg
Det smarte klimaanlegget
bruker sensorer for å styre
luftstrømmen bare til de
setene som er i bruk.
Trådløs lader
Legg telefonen din på den
store ladeplaten og hold den
fulladet uten bruk av kabler.*

* Gjelder kompatible telefonmodeller
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INTERIØR
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Det innovative Toyota Safety Sense-systemet tar førerassistanse flere skritt videre. Ved hjelp av 22 sensorer
som er plassert på stategiske punkter rundt om i bilen, kan
systemet oppdage potensielle risikosituasjoner og varsle
føreren slik at hun/han kan reagere umiddelbart og bidra til
at alle i bilen og i bilene som er nære, kan føle seg sikre.
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Toyota Safety Sense
Fem aktive sikkerhetsteknologier
er kjernen i Toyota Safety Sense:
Kollisjonsvern med fotgjengergjenkjenning, filskiftvarsling med
rattkontroll, automatisk fjernlys,
skiltgjenkjenning og adaptiv
Cruise Control.

Blindsonemonitor – varsel
En radarsensor bak på bilen
registrerer om det er andre kjøretøy
på siden av eller i blindsonen bak
bilen og varsler i så fall føreren med
blinkende lys i sidespeilet. Dette
øker sikkerheten når du skal skifte
kjørefelt.

Intelligent parkeringsassistanse/Intelligent Parking Assist (S-IPA)
Med hjelp av ultralydsensorer
manøvrerer parkeringshjelpen bilen
automatisk inn på en parkeringsplass,
enten det er en ledig lomme ved
fortauskanten mellom to biler eller
bak en annen bil. Føreren kontrollerer
hastigheten og får hjelp av
automatisk bremsing som forhindrer
eller reduserer risiko for kollisjoner i
lave hastigheter.
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ACTIVE
VEL U TST Y RT
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Active utstyrsgrad, har masse avansert teknologi som
standardutstyr, inkludert LED-hovedlykter både foran og bak
og det intelligente sikkerhetssystemet Toyota Safety Sense.
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UTSTYRSGRAD

Viktig utstyr
Eksteriør
— 15'' aluminiumfelger
— Bi-LED hovedlys, auto fjernlys (AHB)
— LED tåkelys
— Elektrisk justerbare sidespeil med varme
— Haifinneformet takantenne
— Følg-meg-hjem lysfunksjon
Interiør
— 7'' Toyota Touch® multimediasystem med
CD-spiller, DAB+ radio og ryggekamera
— 2 stk 4,2'' multidisplay-skjermer i øvre
dashbord
— Bluetooth®, USB kontakt og 6 høyttalere
— Smart nøkkelfri start
— Smart nøkkelfri lås (førerdør)
— Stoffseter med varme foran
— Elektriske vinduer, foran og bak,
alle med auto opp/ned
— Automatisk klimaanlegg, 2-sone med
pollenfilter og smart sensor
— Høydejusterbart førersete
— Elektrisk korsryggstøtte
— 60/40 nedfellbart baksete
— Mørke ruter bak§
— Lakkerte detaljer senterkonsoll§
Sikkerhet
— Toyota Safety Sense med radar
• Auto fjernlys
• Kollisjonsvern med autobrems og
fotgjengervarsling
• Skiltgjenkjenning
• Filskiftevarsling med styreassistanse
• Adaptiv Cruise Control, alle hastigheter
• Tretthetsvarsler
— Reparasjonssett for dekk
— Varsel for lavt spylervæskenivå
§

AWD-i.
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EXECUTIVE
E L EGA N T ST Y L I N G , E KS E P SJ O N E L L KO M FO RT O G AVA N S E RT T E K N O LO G I
Denne utstyrsgraden har det meste! Automatisk parkeringsassistanse. Intelligente
parkeringssensorer med autostopp, som kan bremse om en holder på å rygge på noe,
f.eks. en vegg, bil, søyle etc. Vi kaller det din 6. sans sensorpakke. I tillegg har Executive
grad Premium lydpakke fra JBL, Go Plus navigasjon og trådløs mobillader.
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UTSTYRSGRAD

Viktig utstyr
(har i tillegg til Active)
Eksteriør & Interiør
— 17'' aluminiumfelger, sorte med sølvgrå
deksler (5-eiker)
— Skinnratt
— Head Up Display (HUD),
frontrutedisplay i farger
— Vannavvisende sideruter foran
— Regnsensor
— Blindsonevarsel (BSM) +
Krysstrafikkvarsel (RCTA)
— Autodimming av innvendig speil (EC)
— Smart nøkkelfri lås (fører og
passasjerdører + bakluke)
— Mykt materiale øvre del frontdører
— JBL premium lydpakke med 10 høyttalere
— Stemmegjenkjenning
— 6. sans super sensorpakke:
• Regnsensor
• Intelligente parkeringssensorer
med autostopp
• S-IPA, intelligent parkeringsassistanse
— Trådløs lader (krever Qi-kompatibel
telefon)
— Wi-Fi tilkobling
— Toyota Touch® med Go Plus
navigasjon system
Tilvalg
— Skinninteriør i lys grå eller sort*
* AWD-i utstyrsgrad leveres med 15'' alufelger
i kombinasjon med skinnseter.
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TILBEHØR

Din nye Prius er en bil med særpreg og du kan gjøre
den enda mer spesiell med originalt Toyota tilbehør.
Det er designet med samme omhu og fokus på detaljer
og kvalitet som bilen din.

STYLINGTILBEHØR
1

1. Innstegslister med lys
Disse innstegslistene med lys er
elegante samtidig som de beskytter
lakken mot skraper og riper.
2. Innstegslister i aluminium
Beskytter lakken i dørtersklene
effektivt.
3. Sorte sidelister
Listenes konturer markerer og
fremhever Prius’ lave, kraftfulle
profil.
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3

2

TILBEHØR

TILBEHØRSFELGER
17’’ aluminiumfelger,
sorte felginnfellinger
(5 eiker)

MULTIMEDIATILBEHØR
16” aluminiumfelger
(5 eiker)

15” aluminiumfelger
(10-doble eiker)

Nettbrettholder
Dokk for nettbrett som gir
en stabil base. Kan tilpasses
brett med forskjellige
størrelser og passe både
bredde- og høydeformat.
Kan vinkles slik at det passer
brukere av forskjellig høyde.
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TILBEHØR
BESKYTTELSESTILBEHØR
Skvettlapper
Beskytter lakken mot overdreven
skitt, søle, veisalt og steinsprut.
Form tilpasset skjermenes profil.
Sidelister
Beskytter dørene mot riper og
småbulker.
Beskyttelsesplate for
støtfanger bak
Beskytter lakken på støtfangeren
mot skraper og riper når du laster
inn og ut av bagasjerommet.
Bagasjeromsmatte
Solid og fleksibel matte med hevede
kanter og sklisikker overflate som
beskytter teppegulvet mot skitt,
søle og flekker.

20

TILBEHØR

Lasteholdere
Låsbare aerodynamiske lasteholdere
som er lette og enkle å få på plass.
Gjør din Prius enda mer praktisk
og fleksibel. De kan kombineres
med et bredt utvalg av forskjellige
spesialholdere som f.eks. ski-/
snøbrettholdere, transportboks,
sykkelholder og mye mer.
Horisontalt, avtagbart
tilhengerfeste*
Avtagbare tilhengerfestet leveres
med spesialtilpasset kabelsett slik at
du kan utnytte alle bilens muligheter
til å transportere saker og ting.

TRANSPORTTILBEHØR

* Ikke tilgjengelig på AWD-i.
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MANGFOLDIG
ÅT T E

IØYNE FA LLE NDE

MULIG HETER

1F7 Utra Silver§

3U5 Flame Red§
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KAROSSERIFARGER

040 Pure White

070 Pearl White*

1G3 Ash Grey§

218 Attitude Black§

4X1 Platinum Beige§

8X7 Ice Blue§

* Perlemorlakk.
§
Metallic lakk.
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FELGER
V E LG

DIN

15" aluminiumfelger
med aero og vektbesparende
hjulkapsel (5-doble eiker)
Standard på Active, Executive skinnseter

ST IL

17" aluminiumfelger
(5 eiker)*
Standard på Executive

* 17'' alufelger leveres ikke i kombinasjon med AWD-i og skinnseter.
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FELGER & SETETREKK

1. Lys grå stoff
Standard på alle grader
2. Sort stoff
Standard på alle grader
3. Lys grå skinn*
Tilvalg på Executive
4. Sort skinn*
Tilvalg på Executive

1.

2.

* Skinnseter leveres ikke
i kombinasjon med AWD-i
og 17" alufelger.

3.

4.
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SPESIFIKASJONER
1.8 l Hybrid
e-CVT 2WD

1.8 l Hybrid
e-CVT AWD-i

Blandet kjøring, correlated NEDC (l/100 km)

3,3–3,7

3,4–3,7

Blandet kjøring WLTP (l/100 km)

4,1–4,6

4,4–4,8

Drivstoff

95 blyfri

95 blyfri

Drivstofftankens volum (liter)

43

43

Blandet kjøring, correlated NEDC (g/km)

75–84

77–85

Blandet kjøring WLTP (g/km)

94–104

99–108

Euroklasse

EURO 6 AG

EURO 6 AG

Karbonmonoksid, CO (mg/km)

97,3

89,7

Hydrokarboner, THC (mg/km)

11,9

12,1

Hydrokarboner, NMHC (mg/km)

9,9

10,4

Nitrogen Oxides, NOx (mg/km)

3,1

7,9

Støynivå ved forbikjøring (dB(A))

67

68

MILJØDATA
Drivstofforbruk (gjeldende bestemmelser)

Karbondioksid, CO2 (gjeldende bestemmelser)

Utslipp (direktiv EC/715/2007 med tillegg EU 2017/1347 AG)

Drivstofforbruket, CO2-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en grunnmodell i følge kravene i det nye europeiske WLTP-bestemmelsene, EC 2017/1151, og aktuelle tillegg.
Drivstofforbruket og CO2-verdiene for din bil kan avvike fra de som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer etc.)
påvirker både drivstofforbruket og CO2-utslippene.
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SPESIFIKASJONER

MOTOR

1.8 l Hybrid
e-CVT

Motorkode

2ZR-FXE

Antall sylindre

4 i rekke

Drivstoffsystem

Bensininnsprøyting

Sylindervolum (cm3)

1.798

Boring x slaglengde (mm x mm)

80,5 x 88,3

Kompresjonsforhold

13,0:1

Maksimal effekt (forbrenningsmotor alene) (hk)

97

Maksimal effekt (forbrenningsmotor alene) (kW o/min)

72/5.200

Maksimalt dreiemoment (forbrenningsmotor alene) (Nm o/min)

142/3.600

Hybridsystemets totaleffekt (hk)

122

Hybridsystemets totaleffekt (kW)

90

Elektrisk motor foran

Hybrid battery

Type

Permanent magnet-synkron motor

Type

Nickel-metal hydride

Maksimal effekt (kW)

53

Nominell spenning (V)

201,6

Maksimalt dreiemoment (Nm)

163

Antall batterimoduler

28

Maksimal spenning (V)

600

Batterikapasitet (Ah)

6,5

YTELSER

1.8 l Hybrid
e-CVT

Maksimal hastighet (km/t)

180* / 160§

0–100 km/t (sek)

10,8* / 10,9§

Luftmotstandskoeffisient

0,012* / 0,013§

* 2WD.

§

AWD-i.

e-CVT = electronisk styrt, trinnløs automat
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SPESIFIKASJONER
VEKTER & TILHENGERKAPASITET

1.8 l Hybrid
e-CVT 2WD

1.8 l Hybrid
e-CVT AWD-i

Egenvekt (kg)

1.375

1.440

Tillatt tilhengervekt med bremser (kg)

725

0

HJULOPPHENG/FJÆRING

BREMSER

Foran

MacPherson fjærben

Foran

Ventilerte skiver

Bak

Doble fjærben

Bak

Skiver

INNVENDIGE DIMENSJONER OG LASTEVOLUM

5-dørs

EKSTERIØRDIMENSJONER

5-dørs

Bagasjerommets kapasitet, høyde opp til tak, VDA (mm)

502* / 457

Lengde (mm)

4.575

Innvendig bredde (mm)

1490

Bredde (mm)

1.760

Innvendig høyde (mm)

1195

Høyde (mm)

1.475* / 1.470§

§

Bagasjerommets bredde (mm)

1.392* / 1.410§

Sporvidde foran (mm)

1.530* / 1.510§

Bagasjerommets høyde (mm)

715* / 655§

Sporvidde bak (mm)

1.540* / 1.520§

STYRING

Overheng foran (mm)

960

5-dørs

Overheng bak (mm)

915

Svingradius – dekk (m)

10,2◊ / 10,8**

Akselavstand (mm)

2.700

* 2WD
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§

AWD-i

◊

15" felger

** 17" felger

SPESIFIKASJONER

DEKK

Active 2WD

Active AWD-i

Executive 2WD

Executive AWD-i

15" aluminiumfelger med aero og vektbesparende hjulkapsel (5-doble eiker) - 196/65R15





—

—

17" aluminiumsfelger, sorte med sølvgrå deksler (5-eiker)

—

—



***

Dekkreparasjonssett









 = Standard

 = Tilleggsutstyr

− = Ikke tilgjengelig

*** 15'' i kombinasjon med skinnseter

1470 / 1475 mm

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.

1510 / 1530 mm
1760 mm

915 mm

2700 mm
4575 mm

960 mm

1520 / 1540 mm
1760 mm
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TOYOTA HAR FORMULERT 6 MIL JØUTFORDRINGER SOM SKAL VÆRE
FULLFØRT INNEN 2050. MÅLET ER Å
SKAPE EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING
I SAMARBEID MED SAMFUNNET.

Toyota ønsker å komme lenger enn bare
nullutslipp. Vi vil bidra til at verden kan
forbedres slik at miljøpåvirkningene
etter oss er mindre enn da vi kom hit.
For å få dette til, har vi gitt oss selv seks
utfordringer som skal være fullført
innen 2050. Hver eneste av dem byr på
vanskeligheter, men vi har forpliktet oss
til å bidra med positiv og bærekraftig
innflytelse på samfunnet og verden som
en helhet.

For mer informasjon om Toyotas miljøaktiviteter
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
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UTFORDRING 1

UTFORDRING 2

I 2050 ønsker vi å redusere CO2-utslippene
fra bilene våre med 90% sammenliknet med
nivåene i 2010. For å oppnå dette vil vi arbeide
med å utvikle nye kjøretøy med lave eller ingen
karbonutslipp og gjøre alt vi kan for å øke
utbredelsen av disse kjøretøyene.

Vi arbeider for å lage mer miljøvennlige design
– og så analyserer vi og raffinerer dem for å
sikre mist mulig miljøpåvirkning gjennom hele
kjøretøyets livssyklus*.

UTFORDRING 4

UTFORDRING 5

For å minimalisere vannforbuk, har vi begynt
å samle regnvann ved våre produksjonsanlegg.
Vi har også utviklet rensingsetoder slik
at vannet vi bruker enten kan brukes
igjen eller returneres sikkert til den lokale
vannforsyningen.

Vi har arbeidet med resirkuleringsutfordringer
i 40 år. Det har resultert i at 95% av hver Prius
nå kan gjenvinnes og brukes på nytt. I tillegg
tilbyr vi nye og innovative måter som bilene
kan returneres på når de er ved veis ende og må
utrangeres.

NYTT KJØRETØY, NULL CO2-UTSLIPP

MINIMALISERE OG OPTIMALISERE
VANNFORBRUK

LIVSSYKLUS, NULL CO2-UTSLIPP

ETABLERE ET SAMFUNN OG SYSTEMER
BASERT PÅ RESIRKULERING

* Toyota sin analysemetodikk, som brukes på alle våre personbiler, er godkjent av TÜV Rheinland
og er sertifisert i overensstemmelse med ISO14040/14044 standardene.

TOYOTA & MILJØET

BEKYMRINGSFRITT
BILHOLD MED TOYOTA

UTFORDRING 3

FABRIKKANLEGG, NULL CO2-UTSLIPP
For å redusere karbonutslipp fra våre
produksjonsanlegg, har vi fokus på å forbedre
teknologien vi benytter oss av og på å skrifte
til alternative energikilder. Vi er forpliktet til å
gjøre våre anlegg mer energieffektive og ta i
bruk fornybare energikilder som sol og vind og
lavkarbonenergi som fra hydrogen.

OMFATTENDE GARANTI

TOYOTA EUROCARE

Omfattende garanti Alle nye Toyota-modeller
leveres med 5-års/200.000 km nybilgaranti.

Alle nye norskregistrerte Toyota kjøpt hos
autorisert Toyota forhandler i Norge har Toyota
Eurocare inkludert det første året. Toyota
Eurocare gjelder i 40 europeiske land. Tar du
Toyota Originalservice hos et autorisert Toyota
verksted i Norge årlig, vil du kunne få nye 12
måneder med vårt veihjelpsprogram.

Garantien dekker feil som skyldes fabrikasjonsog/eller monteringsfeil. I tillegg har vi lakkgaranti som dekker overflaterust- og lakkfeil i
3 år, uansett kjørelengde.
12 års gjennomrustingsgaranti (gjennomrusting i karosseriet innenfra og ut) som
skyldes material- og/eller produksjonsfeil.
TOYOTA TAXIAVTALE
5 år eller 300 000 km kommer i tillegg til
Toyota sin regulære garantibestemmelser og
gjelder material og/eller produksjonsfeil som
i garantiperioden måtte oppstå på motor,
girkasse, differensial, tannstang og hybrid
relaterte komponenter.
TOYOTA ORIGINALDELER

UTFORDRING 6

ETABLERE ET FREMTIDIG SAMFUNN I
HARMONI MED NATUREN
For å bevare og forbedre vår sameksistens
med naturen, organiseres vi etablering av
skogsområder og skogplanting, planer for
grønne byområder og andre miljøinitiativer,
både i forbindelse med egne anlegg og i verden
omkring oss. Målet vårt er å etablere et samfunn
det mennesker og naturen lever i harmoni.

Vi benytter kun originale deler som gir deg
tryggheten og den kjente Toyota-kvaliteten som
vi er så stolte av. Det er kun ved bruk av Toyota
Originaldeler at ansvaret for bilens garantier
forblir 100% vårt.
TOYOTA ORIGINALT TILBEHØR
Toyota tilbehør er utviklet og produsert med
samme omtanke, kvalitet og fokus på detaljer
som Toyotas bilmodeller. Det er nøye tilpasset
hver enkelt modell. Tilbehør som leveres
sammen med bilen, leveres med 5 års garanti*.

TOYOTA ORIGINALSERVICE
Din Toyota trenger hovedservice annet hvert år
eller ved hver 30.000 km. En mindre omfattende
service og sikkerhetskontroll skal tas for hver
15.000 km eller 1 gang i året (det som kommer
først). Inkludert i Toyota Originalservice
utføres også Toyota Hybrid helsesjekk for
hybridmodeller.
TOYOTA EXPRESS SERVICE
Med Toyota Express Service er du tilbake
på veien innen 60 minutter. Dette er en
originalservice utført av to mekanikere på
kun 60 minutter. Du kan vente på bilen i vår
kundelounge mens du nyter en kopp kaffe,
jobber eller surfer på internett.
KVALITET OG KOMPETANSE
På Toyota-verkstedene finner du erfarne
fagfolk. Våre mekanikere har spesialopplæring
på nettopp Toyota-biler og -teknologi. Denne
kunnskapen nyter du godt av ved bruk av våre
verksteder.

* Forhandleren kan gi deg flere opplysninger om garantiene og vilkårene. For mer informasjon om bekymringsfritt
bilhold vennligst se nettsiden: www.toyota.no
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PRIUS LEDER. DE ANDRE FØLGER ETTER.
DEN ORIGINALE HYBRIDBILEN VALGT AV PIONERER.
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