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SPECIFIKATIONER

 Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. 
Jämför koldioxidvärdena för blandad körning mot energideklarationen på sidan 14.     

MILJÖPRESTANDA 1,8 Elhybrid E-CVT 

Bränslekvalitet 95 oktan blyfri bensin

Miljöklass Elhybrid

Blandad körning (l/100 km) 4,6

Landsvägskörning (l/100 km) 4,6

Stadskörning (l/100 km) 4,7

Koldioxid CO blandad körning (g/km) 106

Koldioxid CO landsvägskörning (g/km) 105

Koldioxid CO stadskörning (g/km) 107

Kväveoxider NOx (mg/km) 2,6

Bränsletank volym (liter) 45

MOTOR 1,8 Elhybrid E-CVT 

Motortyp 4-cyl. bensin

Ventilsystem 16 ventiler, dubbla överliggande kamaxlar

Bränslesystem Elektronisk insprutning

Cylindervolym (cm³) 1798

Maxeff ekt (kW vid varv/min) 100

Max vridmoment (Nm vid varv/min) 142/4000

Maxeff ekt (hk) 134
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Specifi kationer

KRAFTÖVERFÖRING 1,8 Elhybrid E-CVT 

Typ av kraftöverföring Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-CVT)

PRESTANDA 1,8 Elhybrid E-CVT 

Toppfart (km/t) 165

Acceleration 0–100 km/t (sek) 11,3

HJULUPPHÄNGNING 1,8 Elhybrid E-CVT 

Hjulupphängning fram Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ

Hjulupphängning bak Torsionaxel

BROMSAR 1,8 Elhybrid E-CVT 

Bromsar fram Ventilerade skivor

Bromsar bak Solida skivor

DÄCK OCH FÄLGAR 1,8 Elhybrid E-CVT 

Fälgstorlek 16"x6,5J

Däckstorlek 205/60R16

Typ av fälg Lättmetall
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SPECIFIKATIONER
STYRNING 1,8 Elhybrid E-CVT 

Vändradie, på hjul (m) 5,5

LASTKAPACITET 1,8 Elhybrid E-CVT 

Antal platser; fram 2

Antal platser; bak 3

Antal platser; tredje sätesraden 2

Antal platser 7

Bagagevolym upp till taket 2 säten uppfällda (liter) 1731

MÅTT OCH VIKTER 1,8 Elhybrid E-CVT 

Totalvikt (kg) 2115

Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt* 1605

Dragvikt bromsat släp (kg) 0

Dragvikt obromsat släp (kg) 0

OFF-ROAD 1,8 Elhybrid E-CVT 

Markfrigång (mm) 145

* Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.
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Antal dörrar 5

Längd (mm) 4645

Bredd (mm) 1775

Höjd (mm) 1575

Axelavstånd (mm) 2780

Spårvidd fram (mm) 1540

Spårvidd bak (mm) 1545



Specifi kationer
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SÄKERHET 1,8 Elhybrid E-CVT 

Antal krockkuddar totalt 7

Säkerhetssystem Antisladdsystem VSC+, antispinnsystem (TRC). Aktiva nackskydd framstolarna, bältespåminnare 

fram- och baksäten

DÄCK OCH HJUL Active

Fälgar, 16 tum lättmetall  l   

Fälgar, 17 tum lättmetall  − 

Reservhjulet ersatt av reparationskit  l   

l = Standard ¡ = Tillval − = Ej tillgänglig
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1. 040 Super White

2. 070 White Pearl*

LACKFÄRGER

* Pearllack. § Metalliclack.

1.

5.
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3. 1F7 Silver Metallic§

4. 1G3 Grey Metallic§

5. 218 Attitude Black§

6. 3Q3 Dark Red Mica Metallic§

7. 4W4 Dark Sherry Metallic§

8. 4X1 Steel Blonde Metallic§

Lackfärger

7. 8.

2. 3.

6.

4.
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KLÄDSLAR OCH FÄLGAR

1.   Tyg med detaljer i syntetiskt skinn, 

ljusgrått (FB19) 

Standard på Active    

2. Tyg med detaljer i syntetiskt skinn, 

svart (FB22)

Standard på Active

3.  Syntetiskt skinn, ljusgrått (LB19) 

inklusive eljusterbar förarstol

Tillval på Active 

4.  Syntetiskt skinn, mörkgrått (LB22) 

inklusive eljusterbar förarstol

 Tillval på Active  

2.

3.

4.

1.
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Klädslar och fälgar

1. Fälgar, 16 tum lättmetall 

  Standard på   Active 

2. Lättmetallfälg, Herena, 16 tum 

 Tillbehörsfärg    

3. Fälgar, 17 tum lättmetall 

Ingår i tillvalspaket

1.

3.

2.
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UTRUSTNING

EXTERIÖRT DESIGN Active

Bakruta samt bakre sidorutor mörktonade  l 

Dörrhandtag, yttre, i karossens färg  l 

Grill, övre, svart  l 

Sidobackspeglar i karossens färg  l 

Spoiler bak  l 

Stötfångare bak i karossens färg  l 

Stötfångare fram i karossens färg  l 

EXTERIÖRT KOMFORT Active

Bakrutetorkare med intervallfunktion  l 

Centrallås fjärrstyrt l

Sidobackspeglar elektriskt infällbara  l 

Sidobackspeglar eljusterbara  l 

Sidobackspeglar eluppvärmda  l 

Sidobackspeglar med integrerade blinkers  l 

Skymningsrelä  l 

Skyview, panoramaglastak  − 

Vindrutetorkare med regnsensor  l 

Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion  l 
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Utrustning

INTERIÖRT KOMFORT Active

Backspegel, inre, automatiskt avbländande  l 

Bagagerumsbelysning  l 

Baksäte lutningsbart l

Baksäten (andra sätesraden) skjutbara l

Baksäten individuellt fällbara  l 

Baksäten separata  l 

Dörrarnas insidor läderklädda  l 

Elektrisk styrservo (Electric Power Steering, EPS)  l 

Eluttag 12V fram  l 

Eluttag 12V i bagageutrymmet  l 

Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade  l 

Förarsäte manuellt höjdjusterbart  l 

Framrutor i UV-absorberande glas l

Handtag, inre, kromade  l 

Instegsbelysning  l 

INTERIÖRT KOMFORT Active

Instrumentpanel med mjuka detaljer  l 

Luftfi lter för kupéluften l

Luftkonditionering, automatisk  l 

Nackskydd bak, 5 stycken  l 

Nyckelfritt lås- och tändningssystem  l 

Ratt justerbar i höjd- och längdled l

Ratt läderklädd, 4-ekrad  l 

Solskydd fram, belysta  l 

Solskydd med spegel på förarsidan  l 

Solskydd med spegel på passagerarsidan fram l

Solskyddsgardiner bakre sidodörrar  l 

Startknapp  l 

Strålkastare med automatisk nivåjustering  l 

Uppvärmning bakruta med timer l

Växelväljare Elhybrid, elektronisk l

l = Standard ¡ = Tillval − = Ej tillgänglig
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UTRUSTNING

FÖRVARING Active

Dörrfi ckor fram och bak  l 

Förvaringsfack för solglasögon  l 

Förvaringsfi ckor i framstolarnas ryggstöd  l 

Förvaringsutrymme under bagageutrymmets golv  l 

Handskfack med lampa  l 

Insynsskydd  l 

Lastkrokar  l 

Mugghållare fram och bak  l 

MULTIMEDIA Active

Audiokontroller på ratten  l 

AUX-ingång  l 

Bluetooth handsfree l

Display för eff ektiv hybridkörning  l 

Högtalare 6 stycken l

Hybridsystemsindikator  l 

Informationsdisplay, färgskärm, för fordonsinformation  l 

Informationsdisplay manövrerbar från ratten l

Multimediaskärm 6,1 tum l

Multimediasystem Toyota Touch  l 

Telefonstyrningskontroll på ratten  l 

USB-uttag  l 

12



Utrustning

SÄKERHET Active

Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion (PCS)  l 

Antisladdsystem VSC+  l 

Automatiskt avbländande helljus (AHB)  l 

Backkamera  l 

Bakljus LED  l 

Bältespåminnare för baksätena  l 

Bältespåminnare för framsätena  l 

Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram  l 

Barnsäkra lås bak  l 

Bromsassistanssystem (BA)  l 

Bromsljus högt monterat  l 

Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna 

bakomvarande fordon  l 

Dimljus fram  l 

Farthållare, aktiv (ACC), manövrerbar från ratten  l 

Hjälpsystem vid start i motlut (HAC)   l  

Isofi x barnstolsfästen bak   l  

SÄKERHET Active

Körfi lsvarning LDA (Lane Departure Alert)  l 

Krockkuddar, 7 stycken  l 

Låsningsfria bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning 

EBD  l  

Nackskydd fram, aktiva  l 

Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar  l 

Strålkastare LED  l 

Varningssystem för lågt däcktryck  l 

Varselljus LED l

Vägskyltsigenkänning (RSA)  l 

TILLVAL Active

17" lättmetallfälgar, skyview panoramaglastak och syntetisk 

skinnklädsel:

– 17" lättmetallfälgar

– Skyview panoramaglastak

– Klädsel i syntetiskt skinn

– Förarstol eljusterbar

 ¡

l = Standard ¡ = Tillval − = Ej tillgänglig
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SÄKERHET

TOYOTA SAFETY SENSE

Toyota Safety Sense består av fl era aktiva 
säkerhetssystem där Pre-Collision System 
(PCS), Aktivt Krockskyddssystem är standard 
för de fl esta av Toyotas bilmodeller. Läs mer 
om Toyota Safety Sense och vad som ingår i 
varje bilmodell på www.toyota.se

Tillgängligheten till en specifi k utrustning 
kan variera beroende på bilmodell, 
utrustningsversion, tillverknings- och 
inköpsland och bilar som visas kan vara 
extrautrustade. Be gärna din lokala 
auktoriserade Toyota-återförsäljare om 
detaljerad information. 

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas 
interna, mycket stränga säkerhetsnorm 
GOA (Global Outstanding Assessment), 
vilket innebär att varje ny modell ska 
överträff a alla nuvarande säkerhetskrav.

NCAP KROCKTEST

Euro NCAP är ett femstjärnigt 
säkerhetsbetygssystem för att enklare 
hjälpa konsumenter att kunna jämföra 
fordon till att identifi era det säkraste 
valet av bil. Säkerhetsbetygen bestäms 
genom ett antal fordonstester som 
utformas och utförs av Euro NCAP. 
Olika bilmodeller testas varje år och 
det är Euro NCAP som gör urvalet vilka 
modeller som testas.

ENERGIDEKLARATION

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

Utsläpp av koldioxid för “Medelbilen” i Sverige för 
2017 var 122 g/km (källa: Transportstyrelsen). 
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och 
underlättar för dig att göra ett energieff ektivt val. 
Jämför koldioxidvärdena i specifi kationstabellen 
under rubriken Miljöprestanda mot energi-
deklarationen ovan.

ÅTERVINNING

I enlighet med reglerna för skrotning av 
uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare 
att kostnadsfritt lämna sina uttjänta 
bilar för återvinning. För information 
om auktoriserade mottagningsstationer 
vänligen gå in på www.toyota.se eller 
direkt på www.bilretur.se

TOYOTA 
BILFÖRSÄKRING

Toyota Bilförsäkring är en försäkring speciellt 
framtagen för dig som Toyotaägare, där det 
mesta ingår. Skulle olyckan vara framme är 
lösningen bara ett telefonsamtal bort. Läs 
mer på www.toyota.se
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TOYOTA EUROCARE

Om du mot förmodan skulle få problem med 
bilen vill vi att du ska få så lite besvär som 
möjligt. Med varje Toyota följer därför en 
3-årig vägassistansgaranti, Toyota Eurocare, 
med på köpet. Toyota Eurocare gäller i över 
40 länder i Europa dygnet runt, året om 
och utan milbegränsning. Toyota Eurocare 
hjälper dig till exempel med bärgning till 
Toyotaverkstad, fri hyrbil i upp till tre dagar, 
vidareresa, hotellövernattning, ersättning för 
hämtning, information och rådgivning m.m. 
Toyota Eurocare ger dig ett svåröverträff at
skydd som löser de fl esta problem som kan 
uppstå. Efter 3 år erbjuder vi dig att förlänga 
Toyota Eurocare tills bilen blir 8 år. 

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA

Ring till Toyota Eurocares larmcentral, 
inom Sverige 0771-23 50 00, från utlandet 
+46 771 23 50 00.

Larmcentralen för Toyota Eurocare är 
SOS International i Sverige.

TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget 
fi nansbolag. Vi erbjuder fl era fi nansierings-
alternativ för nya och begagnade bilar både 
för privat- och företagskunder. Vi arbetar 
uteslutande för att hitta bästa möjliga 
lösning så att du ska bli riktigt nöjd med 
ditt bilköp. När du fi nansierar din bil hos 
oss, räcker vanligtvis bilen som säkerhet 
och dessutom behöver du inte utnyttja 
låneutrymme hos din bank.

* Gäller för material och tillverkningsfel.

Kontakta din Toyota-återförsäljare för mer detaljerad 
information kring garantivillkor och serviceintervaller 
kring respektive bilmodell.

GARANTIER

Nybilsgaranti* 3 år eller 10.000 
mil, vilket som först 
inträff ar. Ingen 
milbegränsning första 
året.

Garanti mot 
genomrostning av 
karossen* 

12 år utan 
milbegränsning

Garanti mot ytrost och 
lackskador*

3 år utan 
milbegränsning

Vagnskadegaranti 3 år utan 
milbegränsning

Hybridgaranti* 5 år eller 10.000 
mil, vilket som först 
inträff ar. Genom 
årlig Hybridservice, 
förlängs garantitiden 
på elhybridbatteriet tills 
bilen är 10 år. Förlängs 
med 1 år/1.500 mil.
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Vill du veta mer om Prius+ eller boka en provkörning? 

Kontakta din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare. 

Adresser och telefonnummer hittar du på vår webbplats 

www.toyota.se Välkommen!

Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden förbehåller sig rätten att ändra detaljer 
i specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för 
eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella vid webbjustering i 
maj 2018. Kontakta gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information.
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