
MIRAI



HYDROGEN I SIN 
VAKRESTE FORM 

FØRER TEKNOLOGIEN FREMOVER

Den nye Toyota Mirai skiller seg ut med en slank og ren 
silhuett. Iøynefallende design koblet med innovativ 
teknologi. Et luksuriøst interiør vitner om klasse og komfort 
hvor teknologien er sømløst integrert. De oppdaterte 
brenselcellene vitner om en ny tid for utslippsfri kjøring med 
effektivitet, kraft og lang levetid. Gå videre med den nye 
Toyota Mirai.

2



INTRODUKSJON
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KRAFTEN I 
HYDROGEN

SLIPPER UT VANN. INGENTING ANNET.

Den innovative brenselcelleteknologien i Toyota Mirai  
blander hydrogen og oksygen slik at den elektriske motoren 
kan drives mest mulig effektivt. Og resultatet? Null utslipp  
og bekymringsfri rekkevidde på over 650 km. 
Den nye Mirai gir en svært god kjøreopplevelse, den går 
tilnærmet lydløst, har bakhjulsdrift og akselererer raskt.  
Den gir deg nullutslippskjøring på en helt ny måte.

TOYOTA MIRAI SPESIFIKASJONER
Lengde (mm) 4,975
Bredde (mm) 1,885
Høyde (mm) 1,470
Akselavstand (mm) 2,920
Drivhjul Bakhjulsdrift
Passasjerkapasitet 5
Rekkevidde Over 650 km
Akselerasjon (0-100 km/t) 9,2 sekunder
Effekt 174 hk
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MOTOR & DRIVVERK
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LUKSUS. REDEFINERT.

Mirai lukker døren mot trafikkstøyen utenfor og ønsker deg 
velkommen inn i en rommelig kupé med harmonisk design og 
plass til fem. Når mørket faller på, sørger stemningslys for at 
alt fortsatt er synlig. Det ekstra store multidisplayet hjelper 
deg hele tiden underveis. La Mirai ta seg av parkeringen med 
det innebygde, og for første gang i Europa, Toyota Teammate 
Advanced Park. Dette er intelligent teknologi som tar de 
krevende jobbene for deg. 

NULLUTSLIPP FØLES 
ENDA BEDRE 
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INTERIØRKOMFORT
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TILKOBLET I ARBEID OG FRITID

Enten du pendler til jobben eller er på langtur, sørger Mirai-
teknologien for at kjøringen blir en god opplevelse. Du lader 
telefonen din trådløst og den er også sømløst integrert med 
multimediaskjermen på 12,3" via AppleCarPlay™ eller Android 
Auto™. Forut for en reise kan du velge å varme opp eller kjøle 
ned kupéen, til ønsket temperatur med telefonen din, slik at 
alt er behagelig klart når du skal reise av gårde.

TEKNOLOGI

FORBEDRER KJØRE-
OPPLEVELSEN 
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FORPLIKTET TIL 
MER ENN NULL  

DRÅPE FOR DRÅPE MOT HYDROGENSAMFUNNET

Det eneste som slippes ut er vann. Etter flere tiår med 
utviklingsarbeid, har den nye Mirai oppnådd dette 
ambisiøse målet. Hydrogendrift er en banebrytende 
nyhet for luftkvalitet og en løsning som er fri for utslipp 
av drivhusgasser. Men Toyota stopper ikke der. Med 
hydrogendrevne båter og busser vil samfunnet endres.   
Er du klar for hydrogenæraen?
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MER ENN NULL
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Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr  
kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge  
forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2020 Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller 
mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge. 
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