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MILJÖDEKLARATION
TILLVERKnIng
Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

bRÄnSLEDEKLARATIOn
Redovisat i l/100km.

HSD
Kombi-Sedan
Aut

Blandad körning

3,9 (med 15" däck) 4,0 (med 17" däck)

Landsvägskörning

3,7 (med 15" däck) 3,8 (med 17" däck)

Stadskörning

3,9 (med 15" däck) 4,0 (med 17" däck)

KOLDIOXID, CO2
Redovisat i g/km.
Blandad körning

89 (med 15" däck) 92 (med 17" däck)

Landsvägskörning

86 (med 15" däck) 87 (med 17" däck)

Stadskörning

90 (med 15" däck) 93 (med 17" däck)

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 g/km.

HSD
Kombi-Sedan
Aut

Kolmonoxid, CO

0,258

Kolväten, HC

0,0584

Kolväten exkl. metan, NMHC

0,0537

Kväveoxider, NOx

0,0058

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. (Tillval på 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).
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 2008 var 174 g/km
(källa: Vägverket). 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 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 bak.
• LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
• Touch Tracer. Ger information om rattkontrollerna via informationsdisplayen.
• Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
• Vindrutedisplay. Projicerar information på vindrutan.
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
HSD
Kombi-Sedan
Aut

YTTERMÅTT/VIKT
Längd, mm

4460

Bredd, mm

1745

Höjd, mm

1490 (1505 med 17" däck)

Axelavstånd, mm

2700

Spårvidd fram, mm

1525 (1515 med 17" däck)

Spårvidd bak, mm

1520 (1510 med 17" däck)

Markfrigång, mm

130

Tjänstevikt, kg

1495

Totalvikt, kg

1805

LASTKAPACITET
Max taklast, kg

75

Max last, kg

310

Bagageutrymme, l

445 (1120 vid fällt baksäte)

Bagageutrymme längd, mm

880 (1830 vid fällt baksäte)

Bagageutrymme max bredd, mm

1555

Bagageutrymme höjd, mm

645

MOTOR, bensin
Typ

4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler

Bränslesystem

Elektronisk insprutning
1798

Cylindervolym, cm3
Max vridmoment

142 Nm vid 4000 v/min

Max effekt

73 kW/99 hk vid 5200 v/min

MOTOR, el
Typ
Batteri

Permanent magnet syncronmotor
Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 28 st seriekopplade moduler, 201,6 volt

Max vridmoment

207 Nm

Max effekt

60 kW/82 hk

motor, Hybrid Synergy Drive HSD
Max uteffekt

100 kW/136 hk

KRAFTÖVERFÖRING
Typ

Framhjulsdrift. Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (CVT)

CHASSI
Fram

Individuell hjulupphängning typ MacPherson

Bak

Torsionsaxel

STYRNING
Kuggstångsstyrning

Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)

Vänddiameter, m

10,4 på hjul vid 15" däck. 11,0 på hjul vid 17” däck

HJUL OCH DÄCK
Fälgar

15x6J lättmetallfälgar. 17x7J lättmetallfälgar (Business och Executive utan taklucka)

Däck

195/65R15. 215/45R17 (Business och Executive utan taklucka)

Reservhjul

Reservhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR
Framhjul
Bakhjul

Ventilerade skivor
Solida skivor

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

180
10,4 sek

BRÄNSLETANK
Volym

45 liter

Bränslekvalitet
Typ

95 oktan blyfri bensin

GARANTIER
Nybilsgaranti*

3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar

Garanti mot genomrostning av karossen*

12 år utan milbegränsning

Garanti mot ytrost och lackskador*

3 år utan milbegränsning

Hybridgaranti*

5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar

Vagnskadegaranti

3 år

Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt

3 år

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
* Gäller för material- och tillverkningsfel.

0904

UTRUSTNING
STANDARD

EXTERIÖRT
Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fönsterglas UV-absorberande.
Lättmetallfälgar, 15”.
Reparationskit för däck.
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara
och eluppvärmda, i karossens färg med
integrerade blinkers.
Sidobackspegel, förarsida, med vidvinkelglas.
Spoiler bak med infällt bromsljus.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Smart Entry, nyckelfritt låssystem
(endast på förardörren).
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.
InTERIÖRT
Armstöd med förvaringsbox fram.
Backspegel, inre, avbländbar.
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart,
60/40-delning.
Burk-/mugghållare, 2 st fram och 2 st bak.
Digitala instrumentmätare.
Dörrﬁckor fram med ﬂaskhållare.
Eluttag 12V.
Förarstol höj- och sänkbar.
Förarstol med elmanövrerat svankstöd.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.
Förvaringsﬁckor på framstolarnas ryggstöd.
Indikator för ekonomikörning.
Handskfack, dubbla.
Informationsdisplay, avancerad display
centralt placerad. Visar motorinformation,
bränsleförbrukning, körsträcka mm.
Instegslister.
Insynsskydd.
Klädsel, tyg.
Körlägen, tre valbara: EV (endast eldrift),
Eco mode (ekonomikörning) och Power mode
(maximal prestanda).

MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.
341

123

EXECUTIVE
Luftﬁlter för kupéluften.
Luftkonditionering, automatisk (AAC).
Mittarmstöd bak.
Radio/cd. Kan läsa mp3- och wma-format på cd.
6 högtalare. Aux-ingång.
Ratt i Urethane med rattkontroller för audio,
ventilation, ekonomikörning, tripmätare.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Ratt med Touch Tracer. Ger information om
rattkontrollerna via informationsdisplayen.
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem.
Solskydd förar- och passagerarplats med
belyst spegel.
Varning för låg yttertemperatur.
Vindrutedisplay. Projicerar information
på vindrutan.
Växelspak, elektronisk.
Yttertemperaturmätare.

BUSINESS

(UTÖVER STAnDARDUTRUSTnIngEn)
EXTERIÖRT
Lättmetallfälgar, 17”.
Smart Start, nyckelfritt låssystem (på förar- och
passagerardörr fram samt baklucka).
Vindrutetorkare med regnsensor.
InTERIÖRT
Farthållare.
Radio/cd. Kan läsa mp3- och wma-format på cd.
8 högtalare. Aux-ingång. Bluetooth handsfree.
Ratt, läderklädd med rattkontroller för audio,
ventilation, ekonomikörning, tripmätare.
TILLVALSPAKET T1:
• Taklucka (glas) med solcellspanel, samt
fjärrstyrd luftkonditionering:
- Solcellerna kan driva ventilationen utan att
motorn är igång.
- Den fjärrstyrda luftkonditioneringen drivs
av hybridbatteriet utan att motorn är igång.
• 15” lättmetallfälgar.

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 juni 2009.

(UTÖVER UTRUSTnIngSPAKETET bUSInESS)
EXTERIÖRT
Avancerat system för parkeringsassistans (IPA)
med backkamera. Integrerat med navigationssystemet.
LED-strålkastare med automatisk nivåreglering.
Sidorutor fram, vattenavvisande.
Strålkastarrengörare av högtryckstyp.
InTERIÖRT
Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Navigationssystem med 40 GB hårddisk.
Traﬁkmeddelandeservice, 7” pekskärm,
backkamera, Bluetooth handsfree,
Bluetooth streaming och röststyrning.
Skymningsrelä (dämpar belysning av
instrument och displayer vid mörker).
TILLVAL
• Skinnklädsel.
TILLVALSPAKET T2:
• Taklucka (glas) med solcellspanel, samt
fjärrstyrd luftkonditionering:
- Solcellerna kan driva ventilationen utan att
motorn är igång.
- Den fjärrstyrda luftkonditioneringen drivs
av hybridbatteriet utan att motorn är igång.
• Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash
Safety System med aktiv farthållare, Active
Cruise Control (ACC).
• Skinnklädsel.
• 15” lättmetallfälgar.

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

Toyota Sweden är
ISO 14001 certifierade

