PRIUS

PRIUKSEN TARINA ALKOI VUONNA
1997. ENSIMMÄINEN HYBRIDIAUTO
VEI AJAMISEN UUDELLE TASOLLE.
NYT ON AIKA UUDELLE LUVULLE.

ALKUPERÄINEN
HYBRIDI
EDELLÄKÄVIJÖIDEN VALINTA
2

3

TULEVAISUUDEN
TIENNÄYTTÄJÄ
MAAILMAN MYYDYIN HYBRIDI JO 20 VUODEN AJAN.
Prius on ollut tiennäyttäjänä jo 20 vuoden ajan
hybridien menestykselle ja tekee sitä edelleen. Prius
yhdistää älykkään muotoilun ja teknologian tehden
Priuksesta taloudellisen auton, jota on hauska
ajaa. Voit matkustaa rauhassa, sillä uusi Prius on
hiljaisempi kuin aiemmin.

HYBRIDI

1.8 l Hybridi bensiini e-CVT AWD-i
Teho
122 hv
Yhdistetty polttoaineen kulutus* 4,4–4,8 l/100 km
CO₂-päästöt*
99–109 g/km
Kiihtyvyys 0–100 km/h
10,9 sekuntia
Saatavana
Active, Premium
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1.8 litran hybridivoimanlähde
tarjoaa sulavan ja herkästi
reagoivan ajokokemuksen.
Itselataava hybridi lataa itseään
ajon aikana, joten sinun ei tarvitse
erikseen ladata autoa. Prius on
energiatehokkain itselataava
hybridi.
e-CVT = Sähköisesti ohjattu
portaaton automaattivaihteisto
* Yhdistetty kulutus- ja päästöt, WLTP.

HYBRIDI

5

6

HYBRID AWD-i

ENEMMÄN
PITOA
NAUTI LISÄÄNTYNEESTÄ MIELENRAUHASTA
AVUSTAVAN AWD-I -NELIVEDON ANSIOSTA.
Kaikkien hybridien edelläkävijä Prius ottaa seuraavan
askeleensa itselataavien hybridien maailmassa
uuden AWD-i -nelivetojärjestelmän avulla. AWD-i
antaa lisäpitoa liukkaissa olosuhteissa kuten
sateessa ja lumessa ajettaessa. Nelivetojärjestelmä
antaa sinulle mielenrauhaa jokapäiväisessä
käytössä. Sinun ei tarvitse tehdä kompromissejä
polttoainetaloudellisuuden ja ajonautinnon kanssa.

Liukkaat olosuhteet
Hybrid AWD-i on suunniteltu liukkaisiin
olosuhteisiin kuten sateisille teille ja lumen
peittämille kaduille.
Liikkeelle lähtö ja dynaaminen ajo
Hybrid AWD-i auttaa kuljettajaa niin liikkeelle
lähdöissä kuin dynaamisessa ajossa. AWD-i
auttaa sinua lähtemään liikkeelle sujuvasti ja se
on aina toiminnassa alle 10 km/h nopeuksilla.
AWD-i käynnistyy myös tarvittaessa 10–70 km/h
nopeuksilla.

7

NYKYAIKAINEN
MUOTOILU
JA ÄLYKÄS AJETTAVUUS
KATSEET VANGITSEVA SILUETTI JA PUHTAAT LINJAT.
Uusi muotoilu pitää kiinni ikonisesta siluetista, jota on
päivitetty moderneilla puhtailla linjoilla aerodynaamisuuden
optimoimiseksi. Lopputuloksena on auto joka on yhtä
miellyttävä silmälle kuin sitä on ajaa.

Etuvalot
Ajoneuvon keulassa valot
muodostavat tyylikkään
kokonaisuuden, joka korostaa
konepellin eleganttia muotoilua.
Takavalot
Näyttävät uudet takavalot
korostavat perän linjakasta
muotoilua.
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MUOTOILU

9

TÄYDELLISTÄ
MUKAVUUTTA
JA INTUITIIVISTA TEKNOLOGIAA
MATKUSTAMO ON SUUNNITELTU
JOKAPÄIVÄISEEN AJOON.
Kun luodaan kutsuvaa ohjaamoa, jokainen
yksityiskohta merkitsee. Priuksen matkustamo yhdistää
laadukkaat materiaalit ja selkeän muotoilun. Tuulilasin
heijastusnäyttö (HUD) esittää kaiken tarvittavan
informaation suoraan silmien edessä, jolloin
kuljettajana voit keskittyä pitämään silmät tiessä koko
matkan ajan. Toyota Touch® 2 mediakeskuksella on
helppo ohjata erilaisia toimintoja kuten navigointia.

Automaatti-ilmastointi
Älykkään ilmastoinnin
avulla voit ohjata ilmavirran
ainoastaan niille istuimille,
jotka ovat käytössä.
Langaton lataus
Kätevä langattoman
latauksen latausalusta
mahdollistaa puhelimen
latauksen ilman johtoja.

10

MUKAVUUS

11

VALMIINA
JOKAISEEN
AJOTILANTEESEEN
TOYOTA SAFETY SENSE TARJOAA MIELENRAUHAA.
Innovatiivinen Toyota Safety Sense vie turvallisuusjärjestelmän seuraavalle tasolle. Toyota Safety Sense
-aktiivisessa turvallisuusjärjestelmässä on 22
sensoria ympäri autoa. Ne tunnistavat ja varoittavat
kuljettajaa potentiaalisista vaaroista ja riskeistä, jotta
kuljettaja pystyy reagoimaan niihin. Ennakoivien
turvallisuusjärjestelmien myötä ajaminen on entistä
rennompaa, miellyttävämpää ja vaivattomampaa.

12

TURVALLISUUS

Toyota Safety Sense
Järjestelmä koostuu viidestä
aktiivisesta turvallisuusjärjestelmästä:
Pre-Collision järjestelmä*
jalankulkijan ja pyöräilijän
tunnistuksella, automaattiset
kaukovalot, liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmä, älykäs
adaptiivinen vakionopeudensäädin
ja aktiivinen kaistanseuranta
ohjausavustimella.
Kuolleen kulman varoitin
Mahdollistaa kaistan vaihtamisen
turvallisesti. Jos järjestelmä
havaitsee auton kuolleessa
kulmassa, ulkopeileissä syttyy
varoitusvalo. Näin kuljettaja
osaa varoa toista ajoneuvoa
mahdollisessa kaistanvaihdossa.

Älykäs pysäköintiavustin
Älykkään pysäköintiavustimen avulla
hankalaltakin vaikuttava peruutus
parkkiruutuun sujuu jouhevasti.
Kytkettyäsi peruutusvaihteen ja
pysäköintiavustajan päälle, siirrä
auto siten, että parkkiruutu näkyy
peruutuskameran näytössä. Sen
jälkeen älykäs pysäköintiavustin
parkkeeraa auton haluamaasi
parkkiruutuun. Sinun tehtäväksesi
jää vain kaasun ja jarrun hallinta.

* Tekninen nimi: Pre-Crash Safety System.
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ACTIVE
HYVIN VARUSTELTU JA TYYLIKÄS.
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VARUSTETASOT

TÄRKEIMMÄT
OMINAISUUDET
— 15" kevytmetallivanteet
— AWD-i neliveto
— Älykäs adaptiivinen vakionopeudensäädin
(ACC-i)
— Kuolleen kulman varoitus (BSM)
— Aktiivinen kaistanseuranta
ohjausavustimella (LTA)
— Pre-Collision –järjestelmä jalankulkijan
ja pyöräilijän tunnistuksella (PCS)
— Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (RSA)
— Bi-LED-ajovalot
— Smart Entry & Start
— Toyota Touch® 2 -mediakeskus 7"
kosketusnäytöllä
— Älypuhelimen integrointiominaisuus
— Matkapuhelimen langaton lataus
— Tuulilasinäyttö (HUD)
— Automaattinen kaksialueinen ilmastointi
— Nahkapäällysteinen ohjauspyörä
— 60:40 -suhteessa kaadettavat
takaistuimen selkänojat
— Automaattisesti tummentuva taustapeili
— Sähköisesti koria vasten taittuvat ja
lämmitettävät sivupeilit sähkösäädöin
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PREMIUM
VIRTAVIIVAISTA TYYLIKKYYTTÄ
JA MODERNIA TEKNOLOGIAA.

16

VARUSTETASOT

TÄRKEIMMÄT
OMINAISUUDET
(ACTIVE-VARUSTELUN LISÄKSI/SIJAAN).

— Kevytmetallivanteet, 17", mustat
hopeanvärisillä koristeosilla
— Pysäköintitilanteiden törmäyksenesto (ICS)
— Pysäköintiavustin (S-IPA)
— Pysäköintitutkat edessä ja takana
— JBL Premium audio -järjestelmä
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LISÄVARUSTEET

Lisävarusteiden avulla voit räätälöidä Priuksen
tyyliisi sopivaksi.

MUOTOILU
1

1. Valaistu kynnyslista
Prius -tekstillä
Kynnyslistat suojaavat
ovien kynnyksiä ja antavat
persoonallisemman ilmeen.
2. Kynnyslistat Hybrid-tekstillä
Kynnyslistat suojaavat
ovien kynnyksiä ja antavat
persoonallisemman ilmeen.
3. Mustat koristelistat
Mustat koristelistat korostavat
Priuksen virtaviivaista ja
dynaamista sivuprofiilia.

18

3

2

LISÄVARUSTEET JA MYT

MULTIMEDIA
Tablettiteline
Takamatkustajat voivat
työskennellä tai katsoa elokuvaa
matkustamisen aikana.

MyT-sovellus ja Toyota Connectedpalvelujen tarkoitus on auttaa
sinua nauttimaan ja hyötymään
enemmän Toyota-ajoneuvon
omistamisesta. MyT-sovelluksella
olet paremmin yhdistettynä
autoosi kuin aikaisemmin. Toyota
Connected -palvelukokonaisuuteen
kuuluvat seuraavat toiminnot:
ajohistoria, viimeisen kilometrin
opastus, etsi ajoneuvoni, lähetä
reitti autoon ja huoltomuistutukset.
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SUOJAUS

Eturoiskelevyt
Suunniteltu auton muotoihin
sopivaksi. Suojaavat tehokkaasti
lialta ja kiveniskuilta.
Mustat kylkilistat
Kylkilistat suojaavat auton
kylkiä naarmuilta.
Takapuskurin suojalevy
Suojaa takapuskuria ja
takapuskurin reunan maalipintaa
käytön aiheuttamilta jäljiltä.
Tavaratilan suojapohja
Tavaratilansuojapohja suojaa
tavaratilaa lialta, mudalta ja
roiskeilta, ja se pitää tavarat
paikoillaan suojapohjan
liukumista vähentävän
materiaalivalinnan ansiosta.

Kuvan auto on erikoisvarusteltu mm. lisävarustevantein.
20

LISÄVARUSTEET

KULJETUS

Taakkatelineet
Helppokäyttöiset taakkatelineet
mahdollistavat esimerkiksi
suksiboksin ja polkupyörän
kuljetustelineen asentamisen
katolle.
Suksiboksi
Suksiboksilla kuljetat helposti
sukset ja muut urheiluvarusteet.
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TYYLIKKÄÄT ULKOVÄRIT
VALITSE VÄRI TYYLISI MUKAAN.

1F7 Ultra Silver§

3U5 New Emotional Red*
22

ULKOVÄRIT

040 Pure White

089 Platinum Pearl White*

1G3 Ash Grey§

218 Attitude Black§

4X1 Platinum Beige§

8X7 Aqua Blue§

* Premiumväri.
§
Metalliväri.
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VANTEET JA VERHOILU
TYYLIKKYYTTÄ – ULKONA JA SISÄLLÄ.

1. 15" kevytmetallivanteet
(viisi kaksois puolaa)
Vakiona Active
2. 17" kevytmetallivanteet
(viisi puolaa)
Vakiona Premium
3. 15" kevytmetallivanteet
(kymmenen kaksois
puolaa)
Lisävaruste

1.

2.

4.

5.

4. 16" kevytmetallivanteet
(viisi puolaa)
Lisävaruste
5. Musta
vannekoristesarja 17"
kevytmetallivanteisiin
Lisävaruste

24

3.

VANTEET JA VERHOILU

1. Musta/harmaa
kangasverhoilu
Vakiona: Active ja
Premium
2. Musta kangasverhoilu
Vakiona: Active ja
Premium

1.

2.
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TEKNISET TIEDOT
Hybrid

KULUTUS JA PÄÄSTÖT

1.8 Hybrid
Hybridi bensiini AWD-i

Polttoaine

Bensiini 95E10

Polttoainesäiliön tilavuus (l)

43

Yhdistetty kulutus (l/100 km), WLTP

4,4–4,8

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.

MOOTTORI
Sylinterimäärä

4-rivissä

Venttiilimekanismi

VVT-i

Polttoaineen syöttöjärjestelmä

Polttoaineen ruiskutus

Iskutilavuus (cm³)

1798

Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)

80,5 x 88,3

Suurin teho (kW/k/min)

71/5200

Suurin vääntö (Nm/k/min)

142/3600

Suurin teho (hv)

122

Puristussuhde

13,0:1

Sähkömoottori/generaattori: tyyppi

Kestomagneettimoottori

Sähkömoottori/generaattori: suurin teho (kW)

53

Sähkömoottori/generaattori: suurin vääntö (Nm)

163

Sähkömoottori/generaattori: suurin jännite (V)

600

Hybridiakku: tyyppi

Nikkelimetallihydridiakku

Hybridiakku: nimellisjännite (V)

201,6

Hybridiakku: akkumoduulien määrä

28

Hybridiakku: kapasiteetti (3hr) Ah

6,5

Hybridijärjestelmän kokonaisteho (hv)

122
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TEKNISET TIEDOT

Hybrid

VAIHTEISTO

1.8 Hybrid
Hybridi bensiini AWD-i

Vaihteistotyyppi

e-CVT

SUORITUSKYKY
Huippunopeus (km/h)

160

Kiihtyvyys 0–100 km/h (s)

10,9

Ilmanvastuskerroin

0,25

MASSAT
Omamassa (kg)

1440–1460

Kokonaismassa – Total (kg)

1845

JOUSITUS
Jousitus edessä

MacPherson

Jousitus takana

Monivarsituenta

JARRUT
Jarrut edessä

Levyjarrut, jäähdytetyt

Jarrut takana

Levyjarrut, jäähdytetyt

KUORMAUSKAPASITEETTI
Istuinten lukumäärä

5
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TEKNISET TIEDOT
Hybrid

MITAT

1.8 Hybrid
Hybridi bensiini AWD-i

Kokonaispituus (mm)

4575

Kokonaisleveys (mm)

1760

Kokonaiskorkeus (mm)

1470/1475

Akseliväli (mm)

2700

Raideleveys edessä (mm)

1510 / 1530

Raideleveys takana (mm)

1520 / 1540

Etuylitys (mm)

960

Takaylitys (mm)

915

OHJAUS
Kääntösäde (m)

5,5 / 5,8

OFFROAD
Maavara (mm)

28
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TEKNISET TIEDOT

VANTEET

Active

Premium
–

15" kevytmetallivanteet (5 kaksoispuolaa)

z

Renkaanpaikkaussarja

z

z

17" kevytmetallivanteet

–

z

{

= Lisävaruste

−

= Ei saatavana

1470 / 1475 mm

z = Vakiona

1510 / 1530 mm
1760 mm

915 mm

2700 mm
4575 mm

960 mm

1520 / 1540 mm
1760 mm
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VARUSTEET
ULKOA/VIIMEISTELY

Active

Premium

ULKOA/MUKAVUUS

Active

Premium

Korinväriset ulkopeilit

z

z

Sähköisesti säädettävät ulkopeilit

z

z

Korinvärinen takapuskuri

z

z

Korinväriset ovenkahvat

z

z

Smart Entry & Start -avaimeton lukitus- ja
käynnistysjärjestelmä

z

z

z

z

Musta alempi etusäleikkö

z

z

Kaukosäätöinen keskuslukitus

Takavalojen LED-valonauhat

z

z

Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit

z

z

z

Ajovalon poiskytkennän muistutin

z

z

z

z

Haineväantenni

z

Tummennetut takalasit

z

z

Takaluukun lukituksen avauspainike

ULKOA/MUKAVUUS

Active

Premium

SISÄLTÄ/VIIMEISTELY

Active

Premium

Ajovalojen viivästetty sammutus

z

z

Krominväriset keskituuletussuulakkeiden yksityiskohdat

z

z

Hämärätunnistin

z

z

Krominväriset sivutuuletussuulakkeiden ehosteet

z

z

z

Pehmeä oven sisäverhoilu

z

z

z

Mustat keskimmäisten ilmansuuttimien kehykset

z

z

Follow me home -saattovalot
Lämmitettävät ulkopeilit
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z
z

VARUSTEET

SISÄLTÄ/VIIMEISTELY

Active

Premium

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Active

Premium

3-puolainen nahkaverhoiltu ohjauspyörä

z

z

Tavaratilan valaistus

z

z

Ohjauspyörän musta tikkaus

z

z

Keskuslukitus lapsilukituksella

z

z

Krominväriset ovien sisäkahvat

z

z

Raitisilmasuodatin

z

z

Pysäköintijarru (poljintyyppinen)

z

z

Värillinen TFT-monitoiminäyttö

z

z

Kiiltomusta keskikonsoli

z

z

Digitaalinen nopeusmittari

z

z

Satiinikrominväriset sivutuuletussuulakkeiden kehykset

z

z

Ovivalot

z

z

Lukuvalot

z

z

Keskuslukitus

z

z

Taloudellisen ajon merkkivalo (ECO)

z

z

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Active

Premium

Adaptiivisen vakionopeussäätimen ohjaimet
ohjauspyörässä

z

z

Automaattisesti tummentuva taustapeili

z

z

Sähköikkunoiden turvatoiminto

z

z

Jalkatilan valaistus

z

z

Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä

z

z

12 V -ulosotto keskikonsolissa

z

z

Sähkötoimiset ikkunannostimet

z

z

Apukahvat etuovien yläpuolella

z

z

z = Vakiona

{

= Lisävaruste

−

= Ei saatavana
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VARUSTEET
SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Active

Premium

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Active

Premium

Sähköiset ikkunannostimet

z

z

Sähköiset ikkunannostimet takana

z

z

Vaihtamisopastin (GSI)

z

z

Takalasin lämmitin

z

z

Lämmitettävät etuistuimet

z

z

Opastinviivat peruutuskameran näytöllä

z

z

Monitoiminäytön säätimet ohjauspyörässä

z

z

Peruutuskameran näyttö

z

z

Kuljettajan häikäisysuoja valolla

z

z

Puhelintoimintojen ohjaus ohjauspyörässä

z

z

Etumatkustajan häikäisysuoja valolla

z

z

Takalasin UV-suojaus

z

z

Manuaalinen ohjauspyörän etäisyyssäätö

z

z

Ääniohjauksen painike ohjauspyörässä

z

z

Manuaalinen ohjauspyörän kallistuksen säätö

z

z

Tuulilasin pesunesteen alhaisen tason varoitin

z

z

Manuaalinen kuljettajan istuimen korkeussäätö

z

z

Takamatkustajien 12 V -ulosotto

z

z

Kuljettajan häikäisysuoja peilillä

z

z

Kaksialueinen automaatti-ilmastointi

z

z

Etumatkustajan häikäisysuoja peilillä

z

z

Lukuvalo edessä

z

z

Sähkötoiminen kuljettajan istuimen ristiseläntuki

z

z

Nopeudenrajoittimen painike ohjauspyörässä

z

z

Käynnistysjärjestelmä painonapilla

z

z

Kaistavahdin (LTA) painike ohjauspyörässä

z

z

Apukahvat takaovien yläpuolella

z

z

UV-suojatut etusivuikkunat

z

z
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VARUSTEET

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Active

Premium

SÄILYTYS

Active

Premium

Matkapuhelimen langaton lataus

z

z

Lehtitaskut etuistuinten selkänojissa

z

z

Hybridijärjestelmän indikaattori

z

z

Pulloteline edessä

z

z

Matkustamon kattovalo

z

z

Mukitelineet edessä

z

z

60:40 -suhteessa kaadettavat takaistuimen selkänojat

z

z

Ovitaskut edessä

z

z

Sähköinen ohjaustehostus (EPS)

z

z

Pulloteline takana

z

z

Automaattisen kaukovalojärjestelmän katkaisija

z

z

Mukitelineet takana

z

z

Melua vaimentava kalvo etuikkunoissa

z

z

Ovitaskut takana

z

z

Melua vaimentava kalvo tuulilasissa

z

z

Takkikoukut takamatkustajille

z

z

Tuulilasin heijastusnäyttö (HUD)

z

z

Tavaratilan suojaverho

z

z

Ilmastoinnin ECO-tilan valinta

z

z

Yksiosainen hansikaskotelo

z

z

Takajalkatilan lämmityssuulake

z

z

Aurinkolasikotelo

z

z

Valaistu sisääntulo ja jalkatila

z

z

Keskikonsolin säilytyslokero

z

z

z = Vakiona

{

= Lisävaruste

−

= Ei saatavana
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VARUSTEET
MULTIMEDIA

Active

Premium

TURVALLISUUS

Active

Premium

Kuusi (6) kaiutinta

z

–

LED-päiväajovalot

z

z

Aux-in -liitäntä

z

z

Hätäjarrutusvalot (EBS)

z

z

Bluetooth® hands-free

z

z

Etusumuvalot

z

z

JBL Premium -audio

{

z

Lisäjarruvalo (LED)

z

z

Toyota Touch® 2 -mediakeskus

z

z

Ajonestolaite

z

z

Toyota Touch® 2 with Go -navigointi

{

z

USB-liitäntä

z

z

Pre-Collision -järjestelmä jalankulkijan ja pyöräilijän
tunnistuksella

z

z

z

Bi-LED -ajovalot

z

z

z

LED-jarruvalot

z

z

Vakionopeussäädin muistitoiminnolla

z

z

Premium

Peruutusvahti (RCTA)

z

z

z

Liikennemerkkien tunnistus (RSA)

z

z

z

Peruutuskamera

z

z

z

Sivuvilkut ulkopeileissä

z

z

z

Rengaspainevaroitinjärjestelmä (TPWS)

z

z

7" multimedianäyttö
Älypuhelimen integrointiominaisuus

TURVALLISUUS
Säädettävä nopeudenrajoitin
Ajovalojen automaattinen korkeuden säätö
Automaattiset kaukovalot (AHB)
Kuolleenkulman varoitin (BSM)
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z
z
Active
z
z
z
z

VARUSTEET

TURVALLISUUS

Active

Premium

TURVALLISUUS

Active

Premium

Ajonvakautusjärjestelmä (VSC)

z

z

Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet

z

z

Pääntukien lukumäärä takana (3)

z

z

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) ja sähköinen
jarrutusvoiman jako (EBD)

z

z

Turvatyynyjen lukumäärä (7)

z

z

Aktiivinen kaistanseuranta ohjausavustimella (LTA)

z

z

Takaistuimien turvavyömuistutin

z

z

MOOTTORI, KULJETUS JA SUOJAUS

Active

Premium

Ajotapavalitsin keskikonsolissa

z

z

Tekstiilimatot

z

z

Stop & Start -järjestelmä

z

z

PAKETIT

Active

Premium

Plus-paketti

{

–

Kumimattosarja: Sis. etu- ja takamatot.

{

{

Älykäs adaptiivinen vakionopeudensäädin täyden
nopeuden seurantatoiminnolla (ACC-i)

z

z

Pysäköintitutkat edessä automaattijarrutustoiminnolla

–

z

Pysäköintitutkat takana automaattijarrutustoiminnolla

–

z

LED-suuntavilkut

z

z

Pysäköintiavustin (SIPA)

–

z

Säädettävät pääntuet takana

z

z

Etumatkustajan turvatyynyn luokitustunnistin

z

z

Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentäkatkaisin

z

z

Turvavyömuistutin edessä

z

z

Lastenistuimien ISOFIX-kiinnityspisteet

z

z

z = Vakiona

{

= Lisävaruste

−

= Ei saatavana
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TOYOTA 2050 YMPÄRISTÖTAVOITE,
TEHOKKUUS JA ALHAISET PÄÄSTÖT

Toyota haluaa vähentää toimintansa
ympäristövaikutuksiaan.
Mahdollistaakseen tämän Toyota on
asettanut kuusi ympäristötavoitetta
täytettäväksi vuoteen 2050 mennessä.
Nämä kuusi osa-aluetta ohjaavat
kaikkea toimintaamme ja ne liittyvät
uusien tuotteiden ja teknologioiden
markkinoille tuomiseen.

TAVOITE 1

TAVOITE 2

UUSIEN AJONEUVOJEN
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

TEHTAIDEN CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

Uusien ajoneuvojen CO₂-nollapäästöt
-haaste tarkoittaa sitä, että vähennämme
vuoteen 2050 mennessä uusien ajoneuvojen
hiilidioksidipäästöjä 90% vuoden 2010 tasoon
verrattuna. Päästäksemme tavoitteeseen
kehitämme seuraavan sukupolven ajoneuvoista
vähäpäästöisiä tai peräti nollapäästöisiä.

TAVOITE 4

TAVOITE 5

VEDENKÄYTÖN MINIMOINTI
JA OPTIMOINTI

LUOMME KIERRÄTYKSEN
MAHDOLLISTAVIA YHTEISÖJÄ
JA JÄRJESTELMIÄ

Vedenkäytön minimoimiseksi olemme
alkaneet keräämään sadevettä. Olemme myös
kehittäneet puhdistusmenetelmiä, joiden
ansiosta vettä voidaan käyttää uudelleen
tai se voidaan jopa palauttaa paikalliseen
vesijohtoverkkoon.
Lisätietoja Toyotan ympäristötavoitteesta
löydät osoitteesta www.toyota.fi/toyota/
ymparisto/ymparistotavoite-2050
tai ottamalla yhteyttä lähimpään
jälleenmyyjään.
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Haluamme vähentää valmistusmateriaalien
ja käyttämiemme osien päästöjä alkaen
logistiikasta ja päättyen purkamiseen ja
kierrätykseen*.

Olemme työskennelleet 40 vuotta kierrätyksen
parissa ja tämän ansiosta 95% jokaisesta
Toyota Priuksesta on uudelleenkäytettävissä.
Lisäksi tarjoamme uusia ja innovatiivisia tapoja
palauttaa ajoneuvo, kun se saavuttaa “tien
loppunsa”.

* Toyotan LCA-mittausmenetelmä, jota käytetään henkilöautojen arvioinnissa on
TÜV Rheinlandin arvioima ja hyväksymä ja se täyttää myös ISO14040/14044 standardit.

YMPÄRISTÖ JA MIELENRAUHA

TOYOTA TARJOAA
MIELENRAUHAA

TAVOITE 3
AJONEUVOJEN ELINKAAREN
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT
Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme
strategiamme mukaisesti nollatason CO₂päästöihin tehtaissamme. Teemme tiloistamme
entistä energiatehokkaampia ja otamme
käyttöön uusiutuvia energialähteitä kuten
aurinko- ja tuulivoima sekä pienen hiilijalanjäljen
energiaratkaisuja kuten vety.

TAVOITE 6
HALUAMME, ETTÄ TULEVAISUUDEN
YHTEISKUNTA TOIMII
SOPUSOINNUSSA LUONNON KANSSA

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN HUOLTO

KATTAVA TAKUU

Vain valtuutettu Toyota-huolto voi tarkistaa
hybridijärjestelmän toimivuuden normaalien
määräaikaishuoltojen yhteydessä ja varmistaa
sinulle huolettomia ajokilometrejä myös
tulevaisuudessa.

3 vuoden takuu kattaa kaikki viat, jotka
johtuvat valmistus- tai kokoonpanovirheestä
normaalissa käytössä. Takuu on voimassa 3
vuotta tai 100 000 km, riippuen siitä kumpi
ehdoista täyttyy ensimmäisenä.

TOYOTA-HUOLTOPALVELU

ÄLYKÄSTÄ SUUNNITTELUA

Toyota-huolto auttaa sinua kaikissa
huoltotapauksissa, ja niitä koskevissa
kysymyksissä. Toyota Priuksen huoltoväli on
15 000 km tai yksi vuosi riippuen siitä kumpi
ehdoista täyttyy ensin.

Kaikki Toyota-mallit on suunniteltu
tarvitsemaan mahdollisimman vähän huoltoa.
Siinä on vähemmän huoltoa tarvitsevia osia,
jotka lisäksi kestävät kauemmin.

TOYOTA-LISÄVARUSTEET

ALKUPERÄISET TOYOTA-VARAOSAT

Toyota-varusteet on suunniteltu ja
valmistettu samalla huolellisuudella ja
samoja laatustandardeja noudattaen kuin
Toyota autotkin. Mittatilauksena valmistettu
varuste istuu täydellisesti ja tekee autostasi
tarpeitasi vastaavan ja juuri sinun näköisen.

Kaikkien Toyota-mallien suunnittelussa
on pyritty minimoimaan mahdolliset
kolarikorjaukset.

Säilyttääksemme ja laajentaaksemme
sopusointuista yhteiseloa luonnon kanssa,
tuemme puiden uudelleenistutuksia,
lisäämme kaupunkien viheralueita ja
kannustamme ympäristöhankkeita niin
omissa toimipisteissämme kuin myös omien
toimintojemme ulkopuolella. Tavoitteenamme
on auttaa yhteisöjä elämään entistä
paremmassa sopusoinnussa luonnon kanssa.

37

INNOVATIIVINEN JA ERITTÄIN
TALOUDELLINEN.
MAAILMAN SUOSITUIN HYBRIDI ON
PAREMPI KUIN KOSKAAN ENNEN.

PRIUS
JOHTAA
MUUT SEURAAVAT
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TOYOTA PRIUS
ALKUPERÄINEN HYBRIDI
EDELLÄKÄVIJÖIDEN VALINTA.
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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