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MILJÖDEKLARATION
TILLVERKNING
Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION
Redovisat i l/100km.

HSD
Kombi
Aut

Blandad körning

4,1 (med 16" däck) 4,4 (med 17" fälg)

Landsvägskörning

4,2 (med 16" däck) 4,3 (med 17" fälg)

Stadskörning

3,8 (med 16" däck) 4,3 (med 17" fälg)

KOLDIOXID, CO2
Redovisat i g/km.
Blandad körning

96 (med 16" däck) 101 (med 17" fälg)

Landsvägskörning

96 (med 16" däck) 100 (med 17" fälg)

Stadskörning

89 (med 16" däck) 98 (med 17" fälg)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO2) kan bli högre eller lägre beroende
på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING
Redovisat i mg/km.

HSD
Kombi
Aut

Kolmonoxid, CO

100,7

Kolväten, HC

13,8

Kolväten exkl. metan, NMHC

12,0

Kväveoxider, NOx

6,5

Miljöklass

Hybrid

ÖVRIGT:

ENERGIDEKLARATION CO2

Katalysator: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion
för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.

Syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur
för renare avgaser.
Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till
god avgaskontroll.
EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.
Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt
inställd bibehåller en god avgaskontroll.
Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar
erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den
dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen
gå in på www.toyota.se.

SÄKERHETSDEKLARATION
EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV		
Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA
(Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla
nuvarande säkerhetskrav.
SÄKERHETSUTRUSTNING		
Aktiv säkerhet
• Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare,
Active Cruise Control ACC. (Gäller Executive)
• Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
• Antispinnsystem TRC (Traction Control).
• Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
• Elektroniskt styrda bromsar (ECB), låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk
bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
• Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
• Varningssystem för lågt däcktryck.
Passiv säkerhet
• Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador)
vid påkörning bakifrån.
• Bältespåminnare för fram- och baksäten.
• Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
• Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.

Utsläpp av koldioxid för ”Medelbilen” i Sverige för 2013 var 133 g/km
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets
förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

• Energiabsorberande material i dörrarna.
• Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
• Krockkuddar:
– Krockkuddar fram, förare och passagerare.
(Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
– Sidokrockkuddar fram.
– Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
– Knäkrockkudde, förare.
• Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
• Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
• Trepunktsbälten på samtliga platser.
Övrig säkerhet
• Barnsäkra lås bak.
• Högt monterat bromsljus.
• Isofix barnstolsfästen.
• LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
• Touch Tracer Display. Ger intuitiv information om rattkontrollerna via
informationsdisplayen. (Gäller Active och Executive)
• Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
• Vindrutedisplay. Projicerar information på vindrutan. (Gäller Active och Executive)
FORSKNING & UTVECKLING		
Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte
utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de
krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA
YTTERMÅTT/VIKT

HSD
Kombi
Aut

Längd, mm

4615

Bredd, mm

1775

Höjd, mm

1575, 1600 med Panoramaglastak

Axelavstånd, mm

2780

Spårvidd fram, mm

1540, 1530 med 17" fälg

Spårvidd bak, mm

1545, 1535 med 17" fälg

Markfrigång, mm

135

Tjänstevikt min-max, kg
Totalvikt, kg

1570-1640◊
2115

LASTKAPACITET
Max taklast, kg
Max last, kg
Bagageutrymme upp till nederkant fönster, l

75
545-475◊
7 säten uppfällda: 200

Bagageutrymme upp till tak, l

7 säten uppfällda: 230 5 säten uppfällda: 505 2 säten uppfällda: 1750

Bagageutrymme längd, mm

7 säten uppfällda: 375 5 säten uppfällda: 985 2 säten uppfällda: 1850

Bagageutrymme max bredd, mm

1580

Bagageutrymme max höjd, mm

730

MOTOR, BENSIN
Typ
Bränslesystem
Cylindervolym, cm3
Max vridmoment
Max effekt

4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Elektronisk insprutning
1798
142 Nm vid 2800-4400 v/min
73 kW/99 hk vid 5200 v/min

MOTOR, EL
Typ
Batteri
Max vridmoment
Max effekt

Permanent magnet syncronmotor
Av litiumjontyp, 28 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
207 Nm
60 kW/82 hk

MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD
Max uteffekt

100 kW/136 hk

KRAFTÖVERFÖRING
Typ

Framhjulsdrift. Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-CVT)

CHASSI
Fram
Bak

Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Torsionsaxel

STYRNING
Kuggstångsstyrning

Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)

Vänddiameter, m

11,0 på hjul vid 16" fälg. 11,6 på hjul vid 17" fälg

HJUL OCH DÄCK
Fälgar

16"x6,5J. 17x7J

Däck

205/60R16. 215/50R17

Reservhjul

Reservhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR
Framhjul
Bakhjul

Ventilerade skivor
Solida skivor

PRESTANDA
Toppfart km/tim
Acc. 0-100 km/tim

165
11,3 sek

BRÄNSLETANK
Volym

45 liter

BRÄNSLEKVALITET
Typ

95 oktan blyfri bensin

GARANTIER
Nybilsgaranti*
Garanti mot genomrostning av karossen*
Garanti mot ytrost och lackskador*
Hybridgaranti*

3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
12 år utan milbegränsning
3 år utan milbegränsning
5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar

Vagnskadegaranti

3 år utan milbegränsning

Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt

3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
◊ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden
mellan totalvikten och tjänstevikten.
* Gäller för material- och tillverkningsfel.

UTRUSTNING

EXTERIÖRT
Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fönsterglas UV-absorberande.
Lättmetallfälgar, 16”.
Sidobackspeglar eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara,
i karossens färg med integrerade blinkers.
Strålkastare, halogen.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Smart Entry, nyckelfritt låssystem (endast på förardörren).
Takspoiler med infällt bromsljus.
Varselljus, LED.
Vindrutetorkare med regnsensor.
INTERIÖRT
7 säten.
Armstöd fram med förvaringsfack.
Backspegel, inre, avbländbar.
Baksäten, med flexibla funktioner och kombinationer. 5 st individuellt
fällbara stolar ned i golvet ger plant lastgolv. Stolarna i andra sätesraden
individuellt skjutbara och med ställbara ryggstöd.
Burk-/mugghållare samtliga sätesrader.
Digitala instrumentmätare.
Dörrfickor med flaskhållare.
Eluttag 12V.
Farthållare.
Framstolar, eluppvärmda.
Framstol förare, höj- och sänkbar med eljusterbart svankstöd.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet (60 liter).
Indikator för ekonomikörning.
Handskfack, dubbla.
Informationsdisplay, avancerad display centralt placerad.
Visar motorinformation, bränsleförbrukning, körsträcka mm.
Klädsel, tyg.
Körlägen, tre valbara: EV (endast eldrift), Eco mode (ekonomikörning)
och Power mode (maximal prestanda).
Luftfilter för kupéluften.
Luftkonditionering, automatisk (AAC).
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1 ” pekskärm och multimedia
integration. Radio/cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.
Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare
via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar.

Ratt, läderklädd med rattkontroller för audio, ventilation mm.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Smart Entry, nyckelfritt tändningssystem.
Solskydd förar- och passagerarplats med belyst spegel.
Växelspak, elektronisk.

1405

LIFE

ACTIVE
(utöver LIFE)

EXTERIÖRT
Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.
Rutor, bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.
Smart Entry, nyckelfritt låssystem (på förar- och passagerardörr
fram samt baklucka).
INTERIÖRT
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
Insynsskydd.
Ratt med Touch Tracer Display. Ger intuitiv information om
rattkontrollerna via informationsdisplayen.
Solskyddsgardiner, bakre sidorutor.
Vindrutedisplay. Projicerar information på vindrutan.

TILLVALSPAKET
I kombination med ACTIVE
Klädsel, syntetiskt skinn.

EXECUTIVE
(utöver ACTIVE)
EXTERIÖRT
Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety System) med aktiv
farthållare ACC (Active Cruise Control).
Avancerat system för parkeringsassistans (IPA).
Backkamera integrerad i Toyota Touch Pro multimediasystem.
Lättmetallfälgar, 17”.
Skyview, panoramaglastak i lättviktsmaterial, tvådelat.
Strålkastare, LED, med automatisk nivåreglering.
Sidorutor fram, vattenavvisande.
Strålkastarrengörare av högtryckstyp.
INTERIÖRT
Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Multimedia- och navigationssystem, Toyota Touch Pro, med 7” pekskärm
och multimediaintegration. Trafikmeddelandeservice. JBL ljudanläggning
med radio/cd. 8 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen.
Färddator och fordonsinställningar.
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).

Till Prius+ finns ett stort utbud av tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.

MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer
och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i april 2014.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare
information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.

Toyota Sweden AB är
ISO 14001 certifierat

