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MIKSI VALITSISIN KAIKKIEN HYBRIDIEN ESIKUVA
PRIUS PLUG-IN TARJOAA TÄNÄÄN SEN MISTÄ
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VÄHEMMÄN

CO2

29
g/km

Prius Plug-in -pistokehybridissä yhdistyvät kehittyneen
hybriditeknologian uusimmat saavutukset ja entistä pidempi
ajomatka pelkän sähkömoottorin voimin. Tutustu unohtumattomaan
ajokokemukseen, jossa voimakas kiihtyvyys yhdistyy silkinpehmeään
kyytiin ja äärimmäisen energiatehokkaaseen liikkumiseen.
Valitse autosi käyttövoimaksi päästötön sähkö ja turvaudu
hybriditekniikkaan pidemmillä matkoilla.
PIDEMMÄLLE VÄHEMMÄLLÄ
Prius Plug-in -pistokehybridissä kaikkien Priusten parhaat puolet
yhdistyvät selvästi voimakkaampaan sähkömoottoriin, pidempään
ajomatkaan sähköllä, matalampiin CO₂-päästöihin ja pienempään
polttoaineenkulutukseen. Auton 8,8 kW akku mahdollistaa jopa
yli 45 kilometrin ajomatkan pelkällä sähköllä. CO₂-päästöt ovat
matalimmillaan vain 29 g/km ja polttoaineenkulutus ainoastaan
1,3 litraa sadalla kilometrillä.
TEKNISESTI EDISTYKSELLISIN HYBRIDI
Prius Plug-in -pistokehybridi on synonyymi viimeisimmälle
lataushybriditeknologialle. Vai miltä kuulostavat esimerkiksi akkuja
lataavat kattopaneelit tai adaptiiviset automaattikaukovalot?
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JOHDANTO

JOPA YLI 45 KM
PELKÄLLÄ SÄHKÖLLÄ...

...JA TODELLA KAUAS
HYBRIDINÄ.
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PRIUS PLUG-IN ON AUTOILUN
TAIDETTA KAIKILLE AISTEILLE:
MILTÄ SE HILJAISTA, TERÄVÄÄ JA
TUNTUU? TYYLIKÄSTÄ.
Tunne autoilun uusi voima, tarkoitus ja vapaus ympärilläsi.
Prius Plug-in -mallissa dynaaminen ja kommunikoiva
voimalinja yhdistyy tarkkaan ja vakaaseen ajettavuuteen
aivan uudella tavalla. Toyotan uuden erikoisjäykän
runkorakenteen ansiosta auton äänieristys on parantunut
ja ajokokemus entistäkin rentouttavampi.

68
SÄHKÖkW

VOIMAA

SUUREMPAA VOIMAA
Nauti terävästä ja voimakkaasta
kiihtyvyydestä sähköautomoodissa,
kiitos Toyotan ensimmäisen
kaksoismoottorivoimalinjan, jossa jo pelkän
sähkömoottorin teho on huimat 68 kW.
OPTIMOITUA SUORITUSKYKYÄ
Maksimoi energiatehokkuus ja suorituskyky
valitsemalla joko sähkö- tai hybridiajotila
tarpeesi mukaan. Pelkällä sähköllä voit ajaa
jopa 135 km/h.

PISTOKEHYBRIDI

1,8 l Plug-in
Hybrid e-CVT
Teho
122 hv
Painotettu yhdistetty
kulutus*
1,3 l/100 km
CO₂-päästöt, painotettu
yhdistetty*
29 g/km
Kiihtyvyys
11,1 sekuntia
0–100 km/h

* Painotettu yhdistetty kulutus ja CO₂-päästöt, uusi mittaustapa
(WLTP).
e-CVT = elektronisesti ohjattu muuttuvavälityksinen vaihteisto
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Saatavuus
Kaikki varustetasot

SUORITUSKYKY

2 SÄHKÖMOOTTORIA

VIIVEETÖN
KIIHTYVYYS
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KUINKA
PITKÄLLE
SILLÄ
PÄÄSEE?

AJA JOPA YLI 45 KM PELKÄLLÄ
SÄHKÖLLÄ* – HYBRIDIAJOTILASSA PÄÄSET JOPA 1 000 KM
YHDELLÄ TANKKAUKSELLA§.
AJAMISEN UUSI FILOSOFIA
Säästät selvää rahaa kytkemällä virtajohdon pistorasiaan.
Mitä useammin lataat auton akkuja – teitpä sen sitten kotona,
töissä tai julkisessa latauspisteessä – sitä enemmän säästät
polttoainekuluissa ajaessasi sähköllä.
TUNNE SEN ENERGIA
Suurimmalla osalla ihmisistä päivittäinen ajomäärä jää alle
45 kilometriin. Tällaisella ajomäärällä voit helposti käyttää
Prius Plug-in -pistokehybridiä pelkällä sähköllä.
Pidemmillä matkoilla uraauurtava hybriditekniikka astuu kuvaan
antaen sinulle vapauden ajaa jopa yli 1 000 km ennen seuraavaa
tankkausta§.
PALJON PIDEMMÄLLE VÄHEMMÄLLÄ
Pistokehybridin voimalinja on optimoitu maksimoimaan
kokonaistehokkuus niin, että käytössä on aina paras ajotila joka
tilanteeseen. Auto käyttää sähkömoottoria kun mahdollista ja siirtyy
sähkö- ja polttomoottorin yhdistelmään olosuhteiden vaatiessa.

* WLTP-mittaustavan mukaisesti auton yhdistetty toimintasäde pelkällä sähköllä vaihtelee välillä 40,4–45 km. Toimintasäde voi
kuitenkin olla kaupunkiajossa jopa 52 kilometriä ajo-olosuhteista riippuen.
§
Toimintasäde yhdellä tankkauksella on laskettu sen mukaan, että autoa ajetaan sähköajotilassa täydellä akulla, ja toimintasäde
hybridiajotilassa on WLTP-mittaustavalla lasketulla 4,5 l/100 km kulutuksella ja 43 litran polttoainetankilla saavutettava
maksimikantama. Muutokset auton varustelussa voivat aiheuttaa muutoksia omamassaan, joka vaikuttaa suurimpaan mahdolliseen
nopeuteen, kiihtyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja CO₂-päästöihin. Kulutukseen ja CO₂-päästöihin vaikuttavat ajoneuvon
vähäisen polttoaineenkulutuksen tuoman hyvän hyötysuhteen lisäksi myös ajotapa ja muut tekijät, kuten ympäristö, tieolosuhteet,
muu liikenne ja ajoneuvon kunto.
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PÄIVITTÄISET MATKAT

PIDEMMÄT MATKAT

SUORITUSKYKY

JOPA

45 km
AJOMATKA SÄHKÖLLÄ*

+

YLI

1 000 km

TANKKAUSVÄLI§
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KUINKA
HELPPOA
LATAAMINEN
ON?

LATAAMINEN
ON YKSINKERTAISTA
KOTONA JA
MUUALLAKIN.
Uusi latausjärjestelmä tekee elämästäsi
helpompaa: autossa on latauskaapelit
niin kodin latausyksikköön kuin
tavalliseen pistorasiaan ja julkiseen
latauspisteeseenkin. Ja nyt, julkisten
latauspisteiden yleistyessä, voit ladata
auton kätevästi kotona, työpaikalla tai
kadunvarren latauspisteessä.
JARRUENERGIAN TALTEENOTTO
Joka kerta kun jarrutat, jarrutuksessa
muodostuvaa latausvirtaa ohjataan akulle.

JARRUENERGIAN
TALTEENOTTO
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SUURI 8,8 KW AKKU
Näin tehokkaalla akulla voit ajaa
pidemmälle ja ladata sitä harvemmin.
Muistathan, että mitä enemmän pidät
akkua täydessä latauksessa, sitä
suuremmat ovat polttoainesäästösi
voidessasi ajaa suuremman osuuden
ajoistasi pelkällä sähköllä.

AKKU

LATAUSYKSIKKÖ

LATAUS

KAHDEN
TUNNIN

VOIMANKÄYTÖN OHJAUSYKSIKKÖ
SÄHKÖMOOTTORI

LATAUSAIKA*

1,8 L BENSIINIMOOTTORI

LATAA SILLOIN KUN SINULLE SOPII
Nyt voit suunnitella latauksen auton omalla
ajastimella. Tämä on erityisen kätevää kun tahdot
ladata kellonaikoina, joina sähkö on edullisempaa.
Kaiken lisäksi voit ajastaa autosi esilämmittimen
tai ilmastoinnin käynnistymään ennen lähtöäsi.

* Ladattaessa Type 2 -latauskaapelilla.
§
Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi kuullaksesi lisää.

KOTILATAUS§
Akun voi ladata täyteen tavallisesta
pistorasiasta vain hieman alle neljässä
tunnissa – aivan kuin lataisit kännykkääsi.
Vaihtoehtoisesti voit asentaa erityisen
latausaseman kotiisi tai työpaikallesi, näin
täyteen lataaminen vie vain kaksi tuntia*.
Kojelaudan LED-näyttö pitää sinut ajan
tasalla akkujen varaustasosta.
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AURINKOENERGIAA

10

ILMAISTA

SÄHKÖÄ

LATAUS

KESKIMÄÄRIN

1KILOMETRIÄ
000
VUODESSA*

MIKSI AUTOON
KANNATTAA AURINKOENERGIA
VALITA AURINKO- ON ASKEL KOHTI
PANEELI? NOLLAPÄÄSTÖJÄ.
Prius Plug-in Solar -pistokehybridin
aurinkopaneelikatto lataa auton akkua ilmaiseksi.
LATAUS PYSÄKÖITYNÄ
Aurinkopaneelikatto osallistuu ajoakun lataamiseen
auton ollessa pysäköitynä lataamalla ensin
paneeliston omaa akkua ja siirtämällä kerätyn
energian myöhemmin ajoakustoon.

ENERGIAA
AURINGOSTA

Kokonaisuudessaan aurinkopaneelikatto parantaa
lataustehokkuutta ja tarjoaa parhaimmillaan
energiaa jopa tuhannelle lisäkilometrille vuodessa*.
LATAAMINEN LIIKUTTAESSA
Ajettaessa auringonvalossa aurinkopaneelikatto
tuottaa virtaa myös ajoelektroniikalle kuten
navigaattorille, valoille ja automaatti-ikkunoille.
Auto joka saa virtansa auringosta. Voiko tämän
luonnonmukaisempaa olla?

* Lukema on sidoksissa sääolosuhteisiin. Aurinkokennot eivät
lataa auton ollessa kytkettynä latauspistokkeeseen.
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MATALA. NÄYTTÄVÄ.
AERODYNAAMINEN.
TEHOKKUUDEN OHJAAMAA
MAAILMANLUOKAN MUOTOILUA.
Prius Plug-in -pistokehybridin
erottuvassa ulkomuodossa
jokainen yksityiskohta on
suunniteltu toimimaan parhaalla
mahdollisella tehokkuudella. Auton
ulkomuotoa määrittävät näyttävät
aerodynaamiset muodot sekä
autoteollisuuden huippuosaamista
edustavat nerokkaat keksinnöt –
kuten vahvistetut erikoiskevyet
materiaalit, joita tavallisesti
käytetään vain kaikkein kalleimmissa
urheiluautoissa. Tuloksena on
ikoninen design, joka hehkuu
tyyliä ja yksilöllisyyttä.

0,25
ILMANVASTUSKERROIN
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AERODYNAMIIKKA
Näyttävän, edistyksellisen aerodynaamisen
muotoilun ansiosta auton ilmanvastuskerroin
on erittäin matala 0,25 (Cd). Uniikki
tuplakuplatakalasi optimoi ilmavirtausta ja
vähentää auton energiankulutusta yhä lisää.

MUOTOILU

ILMEIKKÄÄT LED-VALOT
Näyttävät neliprojektoriset
LED-ajovalot ovat olennainen
osa huippumodernin auton
ilmettä. Lajinsa huippua
edustava adaptiivinen
automaattikaukovalojärjestelmä
kontrolloi kutakin LED-valoa
erikseen: edessäsi on aina paras
mahdollinen valokeila.
Takapään viirumaiset LED-valot
korostavat perän uniikkia ilmettä
erityisesti pimeällä.
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MUOTOILU

AJONAUTINTOSI
ALKAA TÄSTÄ.
Ohjaamossa automaailman uusinta uutta edustavat käyttökatkaisijat
on sijoitettu nahkaiseen ohjauspyörään sekä kaartuvaan kojetauluun
ergonomisesti käsiesi ulottuville. Kojetaulun värinäytöt pitävät sinut
ajan tasalla ajosi energiatehokkuudesta sekä akkujen lataustasosta.
AJOTILAT
Prius Plug-in -pistokehybridi toimii kolmessa eri
ajotilassa olosuhteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiisi
mukautuen:
Sähköajotila – käyttää pääasiassa yhteensä 68 kW:n
tehoisia sähkömoottoreita ja saavuttaa jopa yli 45
kilometrin toimintasäteen.
Täyshybridiajotila – yhdistää saumattomasti bensiinija sähkömoottorien käytön ja mahdollistaa ajosähkön
säästön esimerkiksi kaupunkiajoa varten.
City-sähköajotila – käyttää ainoastaan
sähkömoottoria 53 kW:n maksimiteholla. Näin auto
etenee ilman minkäänlaisia pakokaasupäästöjä,
polttoainetta kuluttamatta.
Kun akuston varaus laskee alle tietyn tason kytkeytyy
hybridiajotila automaattisesti päälle. Voit lisäksi
säädellä tehon ja taloudellisuuden suhdetta
ajotapasi mukaan käyttämällä auton kolmea
suorituskykytilaa Eco, Normal tai Power.
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MUOTOILU

TUNNE HUIPPULUOKAN VIIMEISTELY
KAIKILLA AISTEILLASI. MULLISTAVA
TEKNOLOGIA JA SYLEILEVÄ MUKAVUUS
OVAT TÄÄLLÄ SINUA VARTEN.
Prius Plug-in -pistokehybridin matkustamo on mukava ja viihtyisä
henkilökohtainen tilasi. Täällä pikkutavarat löytävät kätevästi paikoillensa
ja takana kulkee tarvittaessa suurempikin kuorma: 60:40 -suhteessa
kaadettavat Easy Flat -takaistuimet taittuvat helposti tasapohjaiseksi
tavaratilan laajennukseksi.
TOYOTA TOUCH®2
Käyttötoimintojen ytimessä on uusi 8"
kosketusnäyttö, jonka toimintoihin kuuluvat
navigointi, äänentoisto, sääilmoitukset,
kännykkäliitännät, älypuhelimen
integrointiominaisuus ja laitteiston ääniohjaus.
Kaikki selkeästi ja helposti edessäsi.

ILMASTOINTI
Ilmalämpöpumpun ansiosta Prius Plug-in
-pistokehybridissä ilmastointi ja lämmitin toimivat
ilman moottorin käynnistystä. Voit todellakin vain
kytkeä järjestelmän päälle, ja kuumaa tai kylmää
ilmaa alkaa virrata sisälle vain sekunneissa –
huomattavasti tavanomaisia järjestelmiä nopeammin.
Se tarkkailee jokaisen matkustajan ilmaa säätyen
automaattisesti mukavuuden ehdoilla. Järjestelmää
voi tietenkin käyttää myös kaukosäätimestä.
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HUIPPUMODERNI TEKNOLOGIA
KULKEE MUKANASI KAIKKIALLE.
Toyota Prius Plug-in -pistokehybridissä käytössäsi
on aina koko joukko huipputeknologiaa tekemässä
liikkumisestasi helpompaa.

TUULILASINÄYTTÖ
Tuulilasinäyttö on sijoitettu selkeästi
lasin alareunaan. Näyttö pitää sinut ajan
tasalla ajosi tehokkuudesta ilman, että
sinun tarvitsee irroittaa katsettasi tiestä.
Tuulilasille heijastetaan tietoa Toyota Safety
Sense -funktion ohella muun muassa
ajonopeudesta, akun varaustasosta ja
hybridijärjestelmän tilasta.
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MONITOIMINÄYTTÖ
Seuraa ja hallitse autosi voimankäyttöä
reaaliajassa. Monitoiminäytöstä näet
yhdellä vilkaisulla tärkeitä tietoja ajon
ekologisuudesta, akkujen varaustasosta,
paluuvirrasta sekä latausajastimesta.

PUHELIMEN LANGATON LATAUS
Unohda kännykkälaturit – Prius
Plug-in -pistokehybridissä lataat Qi
-yhteensopivan puhelimesi langattomasti
keskikonsolin lokerossa. Langaton lataus
on myös kaikkein energiatehokkain tapa
ladata puhelin.

TEKNIIKKA

PERUUTUSVAHTI (RCTA)
Pysäköintialueella takanasi liikkuvat
ajoneuvot eivät enää jää kuolleeseen
kulmaan, sillä auton takana olevaa
aluetta tarkkaileva RCTA varoittaa sinua
lähestyvästä poikittaisliikenteestä äänin
ja peileissä sijaitsevin varoitusvaloin.

ÄLYKÄS PYSÄKÖINTAVUSTIN
AUTOMAATTIJARRULLA
Simple Intelligent Parking Assist
-järjestelmä ohjaa sinut automaattisesti
valittuun pysäköintiruutuun – kahden
ajoneuvon väliin tai vaikka yhden taakse.
Etupuskurin sivujen ultraäänitutka arvioi
sopivan pysäköintitilan puolestasi – sinun
tehtäväksesi jää vain peruutusnopeuden
säätely. Silloinkin käytössäsi on
automaattijarrutus sen varalta, että jalkasi
lipeää jarrulta tai painat liikaa kaasua.

YMPÄRISTÖN 360° KAMERA
Panoraamakamera tekee pysäköimisestä ja
auton ajamisesta ahtaassa tilassa turvallista
ja helppoa. Yhdistämällä neljän kameran
näkymän, järjestelmä tuottaa Toyota Touch 2®multimedianäytöllä esitettävän 360° 3D-kuvan
ympäristöstäsi. Voit valita näytölle auton
ympäröivän näkymän, keulan laajan
näkymän, sivunäkymän tai perän laajan
näkymän. Näkymä riippuu vaihteenvalitsimen
valinnasta (D, N tai R).
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OLE HUOLETI – ÄLYKKÄÄT
TURVALLISUUSOMINAISUUDET
OVAT AINA SUOJANASI.
Tärkeä osa Prius Plug-in
-pistokehybridiä on Toyota Safety
Sense -turvallisuuspaketti, johon
kuuluu kattava valikoima aktiivisia
turvajärjestelmiä. Yhdessä ne
tekevät liikenneympäristöstä
turvallisemman kaikille.

TOYOTA
SAFETY SENSE

Adaptiiviset
automaattikaukovalot (AHB)

Aktiivinen kaistanseuranta
ohjausavustimella (LTA)

Liikennemerkkien
tunnistus (RSA)

Pre-Collision -järjestelmä*
jalankulkijan ja pyöräilijän
tunnistuksella (PCS)

* Tekninen nimi: Pre-Crash Safety System.
20

Älykäs adaptiivinen
vakionopeudensäädin
(ACC-i)

TURVALLISUUS
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1.

TEKNOLOGIA SINUN
TURVALLISUUTTASI AJATELLEN.
ADAPTIIVISET AUTOMAATTIKAUKOVALOT
Tämä järjestelmä parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta pimeän
aikaan säätäen valokeilan aina tehokkaimmalla mahdollisella
tavalla vastaantulijoita häiritsemättä.

1. Riippuen missä autolla ajetaan osaa järjestelmä säätää
valokeilan ja -tehon aina optimaalisesti. Maantienopeuksissa
keila näyttää kauemmas, kaupungissa jalankulkijavyöhykkeitä
valaistaan enemmän.

2.

3.

2. Kun edessä on ajoneuvoja, järjestelmä aktivoi
automaattisesti ajovalojen varjostimia, jotka tekevät varjon
edessä liikkuvien ajoneuvojen kohdalle estäen niiden
häikäisyn. Muu ajoneuvoista vapaa alue pysyy valaistuna.
3. Ajettaessa toisen auton takana lyhyillä valoilla on edessä
olevan alueen valaistus automaattisesti optimoitu.
4. Kun lähestyt mutkaa, ajovalojen suunta kääntyy
automaattisesti mutkan suuntaan valaisten aina
maksimialan tienpinnasta.
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4.

TURVALLISUUS

ÄLYKÄS MUKAUTUVA
VAKIONOPEUDENSÄÄDIN
Mahdollistaa saman
ajonopeuden säilyttämisen
ilman että kuljettajan tarvitsee
koskea polkimiin. Mikäli etäisyys
edellä olevaan autoon vähenee,
se hiljentää auton vauhtia ja
säilyttää saman etäisyyden
edellä ajavaan autoon.

LIIKENNEMERKKIEN
TUNNISTUS
Liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmä
tarkkailee eteen ilmestyviä
liikennemerkkejä näyttäen
niiden pääsisällön kojetaulun
TFT-värinäytöllä. Toimintoon
kuuluu akustinen varoitusääni,
joka soi esimerkiksi ajaessasi
vahingossa ylinopeutta.

PRE-COLLISION -JÄRJESTELMÄ*
JALANKULKIJAN JA
PYÖRÄILIJÄN TUNNISTUKSELLA
Pre-Collision System* käyttää
kameraa ja tutkaa tunnistamaan
edessä olevat ajoneuvot. Kun
järjestelmä on tunnistanut
törmäyksen mahdollisuuden,
se varoittaa ensin kuljettajaa
äänin ja visuaalisin merkein sekä
kytkee jarruavustimen päälle.
Jos kuljettaja ei jarruta ajoissa,
järjestelmä aloittaa jarrutuksen
automaattisesti estääkseen
törmäyksen tai lieventääkseen
sitä.

AKTIIVINEN KAISTANSEURANTA
OHJAUSAVUSTIMELLA
Järjestelmä tunnistaa näkyvissä
olevat kaistamerkinnät ja
edellä ajavan auton ajolinjat.
Tietojen avulla järjestelmä
pyrkii pitämään auton
turvallisesti kaistalla.

* Tekninen nimi: Pre-Crash Safety System.
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ACTIVE

SKANNAA QR
-KOODI.
Rakenna oma
Prius Plug-in
Hybrid.
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Tärkeimmät ominaisuudet
— 15" kaksisävyiset kevytmetallivanteet
— Koria vasten taittuvat sivupeilit
— Kuolleenkulman varoitin
— Adaptiivinen kaukovaloautomatiikka
— Älykäs adaptiivinen vakionopeudensäädin
— Peruutusvahti
— Peruutuskamera
— Musta tai vaaleanharmaa kangasverhoilu
— Etuistuimien lämmitys
— Tuulilasinäyttö (HUD)

— Toyota Touch® 2 -navigointijärjestelmä
— Älypuhelimen integrointiominaisuus
Valinnaiset ominaisuudet
— Teknologia-paketti: SIPA-pysäköintiavustin,
pysäköintitilanteiden pre-crash
-törmäyksenesto (ICS) sekä pysäköintitutka
etu- ja takatunnistimilla
— Premium-paketti: Teknologia-paketin
varusteet, nahkaverhoilu ja ympäristön 360°
kamera (PVM)

VARUSTETASOT

SOLAR

Tärkeimmät ominaisuudet
— 15" kaksisävyiset kevytmetallivanteet
— Koria vasten taittuvat sivupeilit
— Aurinkopaneelikatto
— Adaptiivinen kaukovaloautomatiikka
— Älykäs adaptiivinen vakionopeudensäädin
— Peruutuskamera
— Musta tai vaaleanharmaa kangasverhoilu
— Etuistuimien lämmitys
— Toyota Touch® 2 -navigointijärjestelmä
— Älypuhelimen integrointiominaisuus
25

YKSILÖLLISESTI
SINUN.
Anna Prius Plug-in
-pistokehybridillesi tyylikäs ja
käytännöllinen loppusilaus.
Tutustu jälkiasenteisiin Toyotalisävarusteisiin lähimmällä Toyotajälleenmyyjälläsi tai osoitteessa
www.toyota.fi

SKANNAA QR
-KOODI.
Lisätietoja
lisävarusteista.
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* Toyota ProTect -käsittely
tehdään ammattilaisen
toimeesta. Ota yhteys
lähimpään jälleenmyyjääsi
kuullaksesi lisää.

MyT BY TOYOTA
MyT on mobiilisovellus, jonka avulla voit hyödyntää Toyotaautoosi liittyviä etäpalveluita. Sen avulla säästät aikaa ja
rahaa ja autoilusi on huolettomampaa. MyT-sovelluksen
avulla olet paremmin yhdistettynä autoosi kuin aikaisemmin.

TARVIKKEET

1.

3.

5.

2.

4.

6.

1. ALUMIINISET KYNNYSLISTAT
Suojaa auton kynnykset naarmuuntumista
vastaan tyylikkäällä tavalla.

3. TAVARATILAN SUOJAPOHJA
Pitävä ja joustava muovipohja suojaa
tavaratilan verhoilua kuralta ja lialta.

2. TAKAPUSKURIN SUOJALISTA
Vahvasta komposiittimateriaalista tehty
lista on tehokas suoja takapuskurin
naarmuuntumista vastaan.

4. TUULISUOJA
Aerodynaamisesti muotoiltu ehkäisemään
tuulen tekemää ääntä ikkuna auki ajettaessa.

5. TOYOTA PROTECT PINTAKÄSITTELY*
Suojaa maalipinnan korkealaatuisella
pinnoitteella. Pinnoitteen ylläpito ei vaadi
erillistä käsittelyä ja se antaa pitkän suojan.
6. TOYOTA PROTECT TEKSTIILIKÄSITTELY*
Tekstiilipinnat hylkivät tehokkaasti likaa ja
vettä sekä ovat helpommin puhdistettavissa.
Sisätilojen tekstiilipintojen suojakäsittely on
huomaamaton.
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VALITSE OMA
PREMIUM-VÄRISI
JA -VERHOILUSI.

Kaksisävyinen
harmaa-hopea
15" alumiinivanne
(10-puolainen)

089 Platinum Pearl White*

040 Pure White

218 Attitude Black§

791 Spirited Aqua§

3U5 New Emotional Red*

1G3 Ash Grey§
* Helmiäisväri.
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§

Metalliväri.

VÄRIT

Vaaleanharmaa nahka mustilla
nahkainserteillä
Lisävarusteena Teknologiatai Premium-paketissa

Musta nahka
Lisävarusteena Teknologiatai Premium-paketissa
Musta kangas
Vakiona Active ja Solar

Vaaleanharmaa kangas mustilla
kangasinserteillä
Vakiona Active ja Solar
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TEKNISET TIEDOT
Hybridi

KULUTUS JA PÄÄSTÖT

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Polttoainesäiliön tilavuus (l)

43

Painotettu yhdistetty kulutus (l/100 km), WLTP

1,3

CO₂-päästöt, painotettu yhdistetty WTLP (g/km)

29

Polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot on mitattu kontrolloidussa ympäristössä vakiokuntoisesta tuotantoautosta Euroopan unionin säätämien direktiivien mukaisesti. Oman autosi polttoaineen
kulutus ja CO₂-arvot saattavat poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.) vaikuttavat auton
polttoaineen kulutukseen ja CO₂-päästöihin. Käytössä on uusi mittaustapa (WLTP).

MOOTTORI

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Sylinterimäärä

4, rivissä

Venttiilimekanismi

16-venttiilinen DOHC, VVT-i, Atkinson

Polttoaineen syöttöjärjestelmä

Imusarjasuihkutus

Iskutilavuus (cm³)

1798

Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm x mm)

80,5 x 88,3

Suurin vääntö (Nm/k/min)

142/3600

Puristussuhde

13,04:1

Sähkömoottori/generaattori: tyyppi

Kestomagnetoitu epätahtimoottori

Sähkömoottori/generaattori: suurin teho (kW)

53,0

Sähkömoottori/generaattori: suurin vääntö (Nm)

163

Sähkömoottori/generaattori: suurin jännite (V)

600

Hybridiakku: tyyppi

Litium-ion

Hybridiakku: nimellisjännite (V)

351,5

Hybridiakku: akkumoduulien määrä

95

Hybridiakku: kapasiteetti (3hr) Ah

25

Suurin teho (hv)

122

Suurin teho (kW/k/min)

90
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TEKNISET TIEDOT

Hybridi

VAIHTEISTO

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Vaihteistotyyppi

e-CVT

SUORITUSKYKY

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Huippunopeus (km/h)

162

Kiihtyvyys 0 –100 km/h (s)

11,1

Ilmanvastuskerroin

0,25

JOUSITUS

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Jousitus edessä

MacPherson-etutuenta

Jousitus takana

Monivarsituenta

JARRUT

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Jarrut edessä

Jäähdytetyt levyt

Jarrut takana

Levyt

RENKAAT JA VANTEET

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Vannekoko

15 x 6 ½J

Rengaskoko

195/65R15

Run flat -mahdollisuus

Ei ole

Varapyörä

Paikkaussarja

e-CVT = elektronisesti ohjattu muuttuvavälityksinen vaihteisto
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TEKNISET TIEDOT
Hybridi

KUORMAUSKAPASITEETTI

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Tavaratilapeittoon asti takaistuimet paikoillaan (m³)

0,191

Tilavuus täysin lastattuna ja istuimet käännettynä (m³)

1

Tavaratilan tilavuus (l)

359

Istuinten lukumäärä

5

Tavaratilan tilavuus (l)

191

MITAT JA MASSAT

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Omamassa (kg)

1530–1550

Kokonaismassa (kg)

1930

Ovien määrä

5

Perävaunumassa jarruitta (kg)

0

Perävaunumassa jarruin (kg)

0

Kokonaispituus (mm)

4645

Kokonaisleveys (mm)

1760

Kokonaiskorkeus (mm)

1470

Tavaratilan pituus (mm)

854

Akseliväli (mm)

2700

Raideleveys edessä (mm)

1530

Raideleveys takana (mm)

1545

Etuylitys (mm)

975

Takaylitys (mm)

970

Kääntösäde (m)

5,1

Polttoainesäiliön tilavuus (l)

43

Kantotilavuus (m³)

0,36
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TEKNISET TIEDOT

Hybridi

OFFROAD

1,8 l Hybridi bensiini e-CVT -automaattivaihteisto

Maavara (mm)

123

VANTEET

Active

Solar

15" kaksisävyiset kevytmetallivanteet

z

z

Mustat vanteiden keskiökupit

z

z

Kromatut keskiöiden reunat

z

z

{

= Lisävaruste

–

= Ei saatavilla

e-CVT = elektronisesti ohjattu muuttuvavälityksinen vaihteisto

1470 mm

z = Vakiovaruste

1530 mm
1760 mm

970 mm

2700 mm
4645 mm

975 mm

1545 mm
1760 mm
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VARUSTEET
ULKOA/VIIMEISTELY

Active

Solar

ULKOA/MUKAVUUS

Active

Musta etusäleikön yläosa

z

z

Takaluukun avauspainike matkustamossa

z

z

Musta etusäleikön alaosa

z

z

Aurinkopaneelikatto

–

z

Musta rekisterikilven alusta

z

z

LED-takavalot valonohjaimilla

z

z

SISÄLTÄ/VIIMEISTELY*

Active

Solar

Korinvärinen etupuskuri

z

z

Nahkapäällysteinen ohjauspyörä

z

z

Korinvärinen takapuskuri

z

z

Helmiäisvalkoiset ehosteet keskikonsolissa

z

z

Etuspoileri

z

z

Tummanharmaa tikkaus ohjauspyörässä

z

z

Takaspoileri

z

z

Kiiltomusta keskikonsoli

z

z

Musta takapuskurin alaosa

z

z

Mediakeskuksen kiiltomusta koristekehys

z

z

Korinväriset sivupeilit

z

z

Sininen ehoste vaihdevalitsimessa

z

z

Korinväriset ovenkahvat

z

z

z

z

Mustat ovilistat

z

z

Helmiäisvalkoinen paneli vaihteenvalitsimen
ympärillä

Kiiltomusta B-pilari

z

z

Mattakrominen vaihteenvalitsimen kehys

z

z

z

Kangaspäällysteinen keskikyynärnoja

z

z

z

Nahkapäällysteinen keskikyynärnoja

z

–

Pehmustettu kyynärnoja keskikonsolin säilytyslokeron
päällä

z

z

Kiiltomusta koriste etukonsolissa

z

z

Helmiäisvalkoinen keskikonsolin koriste

z

z

Tummanharmaa tikkaus etukonsolissa

z

z

Vaaleanharmaa tikkaus etukonsolissa

z

z

Musta takakyynärnojan koriste

z

z

Helmiäisvalkoinen takakyynärnojan koriste

z

z

Musta kojetaulun yläosa

z

z

Vaaleanharmaa kojetaulun yläosa

z

z

Mattakrominen ehoste kojetaulun yläosassa

z

z

Musta kojetaulun alaosa

z

z

Mustat ilmasuulakkeet

z

z

Kiiltomustat ehosteet keskituuletussuulakkeissa

z

z

Kromatut koristeet keskituuletussuulakkeissa

z

z

Kiiltomusta C-pilari
Haineväantenni

z
z

ULKOA/MUKAVUUS

Active

Solar

Ajovalot saattovalotoiminnolla

z

z

Ajovalojen muistutussummeri

z

z

Ajovalot saattovalotoiminnolla

z

z

Ajovalojen hämärätunnistin

z

z

Sadetunnistin

z

z

Sähkösäätöiset ulkopeilit

z

z

Lämmitettävät sivupeilit

z

z

Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit

z

z

Kauko-ohjattu keskuslukitus

z

z

Smart Entry & Start -avaimeton lukitus- ja
käynnistysjärjestelmä

z

z

Takaluukun avauspainike
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z

z

Solar

VARUSTEET

SISÄLTÄ/VIIMEISTELY*

Active

Solar

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Active

Solar

Mustat sivutuuletussuulakkeet

z

z

Raitisilmasuodatin siitepölynsuodatustoiminnolla

z

z

Mattakromiset koristeet sivutuuletussuulakkeiden
ympärillä

z

z

Raitisilmasuodatin

z

z

Kiinteä keskikyynärnoja keskikonsolin päällä

z

z

Kromatut koristeet sivutuuletussuulakkeissa

z

z

Kuljettajan kyynärnoja

z

z

Pehmeäpintaiset kyynärnojat etuovissa

z

z

Etumatkustajan kyynärnoja

z

z

Mustat somisteet sivutuuletussuulakkeissa

z

z

z

z

Turkoosit somisteet sivutuuletussuulakkeissa

z

–

Sähköinen kuljettajan istuimen pituussuuntainen
säätö

Tummanharmaa tikkaus etuistuimissa

z

z

z

z

–

Kuljettajan istuimen selkänojan kallistus,
käsikäyttöinen

z

Turkoosi tikkaus etuistuimissa
Tummanharmaa tikkaus takaistuimissa

z

–

z

z

Turkoosi tikkaus takaistuimissa

z

Etumatkustajan istuimen selkänojan kallistus,
käsikäyttöinen

–

Mustat kyynärnojat etuovissa

z

z

Sähkösäätöinen ristiselän tuki kuljettajan istuimessa

z

z

Musta oviverhoilu

z

z

Etuistuimien lämmitys

z

z

Vaaleanharmaa oviverhoilu

z

z

Takamatkustajan erillisistuin

z

z

Kromatut ovenkahvat sisäpuolella

z

z

60:40 -suhteessa taitettavat takaistuimen selkänojat

z

z

Toyota Easy Flat -järjestelmä

z

z

Takaovien kyynärnojat

z

z

Äänieristetty tuulilasi

z

z

Äänieristetyt etusivulasit

z

z

Sähkötoimiset ikkunat edessä

z

z

Sähkötoimiset ikkunat takana

z

z

Sähkötoimisten ikkunoiden automaattitoiminto:
kaikki ovet

z

z

Sähkötoimiset ikkunat turvatoiminnolla: edessä
ja takana

z

z

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Active

Solar

Keskikyynärnoja takana, kangaspäällysteinen

z

z

Keskikyynärnoja takana, nahkapäällysteinen

{

–

Painikekäynnistys

z

z

Digitaalinen nopeusmittari

z

z

Digitaalinen kierroslukumittari

z

z

Ohjauspyörän korkeus- ja pituussäätö

z

z

Ohjauspyörän etäisyyssäätö

z

z

Sähkötoiminen ohjaustehostin

z

z

z

z

z

Matkustajien sähkökäyttöisten ikkunoiden
pääkatkaisin kuljettajan ovessa

z

Automaattisesti tummuva taustapeili
Peruutuskameran näyttö mediakeskuksen näyttö

z

z

UV-suojatut etusivuikkunat

z

z

z

Vettä hylkivät etusivulasit

z

z

z

z

Dynaamiset apuviivat peruutuskameran näytöllä

z

Kaksialueinen automaatti-ilmastointi

z

z

UV-suojatut takasivuikkunat

Ilmastoinnin suulakkeet takamatkustajille

z

z

Ilmastoinnin suulakkeet takamatkustajille

z

z

– = Ei saatavilla
{ = Lisävaruste
z = Vakiovaruste
* Auton sisäväri määrittää yksityiskohtien värin.
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VARUSTEET
SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Active

Solar

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Active

Solar

Oven yläpuolinen kahva matkustajan puolella

z

z

Bluetooth® handsfree, säätimet ohjauspyörässä

z

z

Kahvat takaovien yläpuolella

z

z

Ajotapavalitsin keskikonsolissa

z

z

Pesunestesäiliön alhaisen nestemäärän varoitus

z

z

z

z

Kuljettajan ja etumatkustajan lukuvalot

z

z

Etumatkustajan istuimen pituussuuntainen säätö,
käsikäyttöinen

Matkustamon valaisin, edessä

z

z

Power-ajotilan valitsin keskikonsolissa

z

z

Matkustamon valaisin, takana

z

z

Takaluukun valo

z

z

SÄILYTYS

Active

Solar

Jalkatilan valaistus

z

z

Etukonsolin säilytyslokero

z

z

z

Kannellinen säilytyslokero keskikonsolissa

z

z

Yksiosainen hansikaslokero

z

z

Valaistus autoa lähestyttäessä: sisävalot ja jalkatilan
valot

z

Ovivalot

z

z

Hansikaslokeron valaistus

z

z

Kuljettajan ehostuspeili valolla

z

z

z

z

Etumatkustajan ehostuspeili valolla

z

z

Alemman hansikaslokeron vaimennettu
avausmekanismi

Kuljettajan häikäisysuoja peilillä

z

z

Etuistuintaskut

z

z

z

Ovitaskut takaovissa

z

z

z

Pullo-/ mukitelineet edessä

z

z

z

Taskut kuljettajan ja etumatkustajan selkänojassa

z

z

z

z

Etumatkustajan häikäisysuoja peilillä
12V -ulosotto edessä
12V -ulosotto takamatkustajille

z
z
z

Puhelimen langaton lataus

z

z

Pullotelineet takana

Keskuslukituksen ohjaus kuljettajan ovessa

z

z

Pulloteline

z

z

z

Mukitelineet edessä

z

z

z

Mukitelineet takana

z

z

z

Takamatkustajien takkikoukut

z

z

Aurinkolasikotelo

z

z

Säilytyslokero takamatkustajien kyynärnojassa

z

z

z

Lähes tasaiseksi taittuva tavaratila

z

z

z

Ostoskassikoukut tavaratilassa

z

z

Tavaratilan suojaverho

z

z

Lapsilukko takaovissa
Värillinen 4,2" TFT-monitoiminäyttö
Ekologisen ajamisen merkkivalo

z
z
z

Hybridijärjestelmän näyttö

z

z

Tuulilasinäyttö (HUD)

z

–

Säädettävän nopeudenrajoittimen käyttökatkaisin
Mukautuvan vakionopeussäätimen käyttökatkaisin

z
z

Kaistavahdin ohjauspainike ohjauspyörässä

z

z

Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä

z

z

Mediakeskuksen ohjauspainikkeet ohjauspyörässä

z

z
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VARUSTEET

MULTIMEDIA

Active

Solar

TURVALLISUUS

Active

Solar

8" kosketusnäyttö

z

z

Mäkilähtöavustin

z

z

Toyota Touch® 2 -mediakeskus

z

z

Rengaspainevaroitin

z

z

Toyota Touch® 2 -mediakeskus navigoinnilla

z

z

Peruutusvahti

z

–

Älypuhelimen integrointiominaisuus

z

z

Peruutuskamera

z

z

Kuusi kaiutinta

z

z

Ajonestolaite

z

z

USB-liitäntä

z

z

Turvavyömuistutin etuistuimille

z

z

Bluetooth® hands-free

z

z

Turvavyömuistutin takaistuimille

z

z

Wi-Fi -liitettävyys (mobiiliapplikaatioiden käyttö)

z

z

z

z

Puheentunnistus

z

z

Etuturvavyöt: 3 pisteen ELR törmäyskiristimillä
ja voimanrajoittimilla

DAB -digitaalinen radiovastaanotin

z

z

Kuljettajan turvavyön korkeussäätö

z

z

Etumatkustajan turvavyön korkeussäätö

z

z

Solar

SRS-turvatyynyt, 7 kpl

z

z

z

Etumatkustajan luokitustunnistin turvatyynylle

z

z

Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä

z

z

Lastenistuimen Isofix-kiinnityspisteet

z

z

Kuljettajan ja etumatkustajan WIL-istuimet

z

z

TURVALLISUUS

Active

Pre-Collision -järjestelmä jalankulkijan ja pyöräilijän
tunnistuksella (PCS)

z

LED -ajo- ja -kaukovalot, adaptiiviset kaukovalot
(AFS)

z

Automaattinen ajovalojen korkeudensäätö

z

z

Säädettävät pääntuet takana, kolme (3) kpl

z

z

LED -etusumuvalot

z

z

Ympäristön 360° kamera (PVM)

{

–

LED-päiväajovalot

z

z

Automaattiset kaukovalot

z

z

MOOTTORI, KULJETUS JA SUOJAUS

Active

Solar

Sivupeileihein integroidut sivusuuntavilkut

z

z

Nyökkimisenestojärjestelmä

z

z

Kuolleen kulman varoitin

z

–

Mukavuusjousitus

z

z

ABS & EBD

z

z

Jarruvalot EBS-toiminnolla

z

z

PAKETIT

Active

Solar

LED-takavalot

z

z

–

LED-jarruvalot

z

z

Säädettävä nopeudenrajoitin

z

z

Älykäs adaptiivinen vakionopeudensäädin (ACC-i)

z

z

Teknologia-paketti: Paketti sisältää JBL Premium
-audiojärjestelmän, älykkään pysäköintiavustimen
(IPA), pysäköintitilanteiden törmäykseneston (ICS)
sekä pysäköintitutkan etu- ja takatunnistimilla
(ainoastaan Active-varustetason yhteyteen)

{

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (RSA)

z

z

–

z

z

Ajonhallintajärjestelmä (VSC )

z

z

TRC-luistonesto

z

z

Premium-paketti: Paketti sisältää Teknologia-paketin
varusteet, ympäristön 360° kameran (PVM)
ja nahkaverhoilun; verhoilu saatavilla joko
vaaleanharmaana tai mustana (ainoastaan Activevarustetason yhteyteen)

{

Aktiivinen kaistanseuranta ohjausavustimella (LTA)

z

z = Vakiovaruste

{

= Lisävaruste

–

= Ei saatavilla
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Toyota Ympäristötavoite 2050
Toyota on asettanut kuusi ympäristötavoitetta täytettäväksi vuoteen 2050 mennessä.
Tavoitteena on kestävä kehitys yhteiskunnan kanssa.

Tavoite 1

Tavoite 2

Tavoite 3

Tavoite 4

Tavoite 5

Tavoite 6

Uuden ajoneuvon CO₂
päästöttömyys.

Elinkaaren CO₂
päästöttömyys.

Tehtaan CO₂
päästöttömyys.

Vedenkulutuksen
optimointi ja minimisointi.

Yhteiskunnan ja
järjestelmien kierrätyksen
edistäminen.

Tulevaisuuden
yhteiskunnan
rakentaminen yhdessä
luonnon kanssa.

Lisää tietoa vaikuttamisesta ympäristöön löydät osoitteesta https://www.toyota.fi/toyota/ymparisto-teknologia/ymparistoteknologia tai ottamalla yhteyden lähimpään jälleenmyyjään.
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YMPÄRISTÖ

Toyotan elinkaariajattelun malli ympäristöasioissa
Toyota on vuosia kehittänyt mallia, jossa visiomme päästöttömyydestä ja jätteettömyydestä toteutuisi.

Suunnittelu ja valmistus

Kuljetus

Myyntiverkosto

Ajaminen ja huolto

Vähennys ja kierrätys

Toyota pyrkii pienentämään
aiheuttamiaan
ympäristövaikutuksia
kaikessa toiminnassaan.
Autojen suunnittelussa
on otettu huomioon, että
jokainen komponentti toimii
mahdollisimman tehokaasti
ja aiheuttaa elinkaarensa
aikaina mahdollisimman
vähän päästöjä.*

Tavoitteenamme on jatkuvasti
etsiä tehokkaampia ja
ympäristöystävällisempiä
logistiikka- ja jakelutapoja ja
käyttää ympäristöä vähiten
kuormittavia kuljetusvälineitä.

Toyota-myyntiverkosto on
sitoutunut noudattamaan
samoja energian käytön
ja jätteen vähentämisen
periaatteita kuin
valmistustuksesta
vastaavat tehtaatkin.

Ajamalla oikein voit vähentää
polttoainelaskuasi ja pienentää
hiilijalanjälkeäsi. Antamalla
autosi huolto koulutetun
Toyota-huoltohenkilökunnan
hoidettavaksi, varmistat, että
autosi toimii suunnitellulla ja
mahdollisimman tehokkaalla
tavalla.

Syntyvän jätteen vähentäminen
ja kierrätys on ollut Toyotan
ideologia jo yrityksen alusta
lähtien. Esimerkiksi Prius
Plug-inin materiaaleista on
95% kierrätettäviä ja 100%
materiaaleista on koodattu
kierrättämisen helpottamiseksi.
Auton viimeisellä omistajalla on
mahdollisuus romuttaa autonsa
veloituksetta.

* Toyotan elinkaarianalyysin perusteella valmistusprosessi
tuottaa vähemmän päästöjä kuin vastaavien mallien
valmistusprosessit. Prosessilla on ISO14040/14044
sertifikaatit.
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PRIUS PLUG-IN -PISTOKEHYBRIDI.
SÄHKÖISESTI SINUN.
www.toyota.fi

Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa
teknisiä tietoja ja varustelua. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa.
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