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5-DEURS
Consumentenprijs
€ incl. BTW

Consumentenprijs
€ ex. BTW

Bedrag
€ BPM

Netto Cat.prijs
€ ex. BTW

kW/pk CO2 
uitstoot

% 
bijtelling

Energie-
label

1.8 Full Hybrid Comfort CVT-automaat 25.990,- 21.840,34 0,- 21.840,34 100/136 89 14% A

1.8 Full Hybrid Business CVT-automaat 27.690,- 23.268,91 0,- 23.268,91 100/136 92 14% A

1.8 Full Hybrid Business CVT-automaat Solar roof pack 30.340,- 25.495,80 0,- 25.495,80 100/136 92 14% A

1.8 Full Hybrid Dynamic Business CVT-automaat 30.290,- 25.453,78 0,- 25.453,78 100/136 92 14% A

1.8 Full Hybrid Dynamic Business CVT-automaat Solar roof 31.790,- 26.714,29 0,- 26.714,29 100/136 92 14% A

1.8 Full Hybrid Executive Business CVT-automaat 34.390,- 28.899,16 0,- 28.899,16 100/136 92 14% A

1.8 Full Hybrid Executive Business CVT-automaat Solar roof 35.890,- 30.159,66 0,- 30.159,66 100/136 92 14% A

MEERPRIJS FABRIEKSOPTIES

Metallic lak 600,- 504,20 0,- 504,20

Parelmoer lak ‘Pearl White’ 750,- 630,25 0,- 630,25

 Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een korting of 
een toeslag op de BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het BPM bedrag wordt wettelijk bepaald op 
het moment van aanvraag van het kenteken deel 1A en is gebaseerd op de op dat moment geldende netto 
catalogusprijzen en emissiecijfers. Het BPM bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de situatie behorende bij 
de datum van deze prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend 
worden.  

  Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 3 jaar fabrieksgarantie (max. 100.000 km), 5 jaar fabrieksgarantie 
op het Toyota Hybrid Synergy Drive® systeem incl. de hybride batterij (max. 100.000 km), 12 jaar volledige 
carrosserie-garantie, 3 jaar lakgarantie, 3 jaar Toyota EuroCare (de 24-uurs mobiliteitsgarantie van Toyota 
in binnen- en buitenland).  
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MEERPRIJS DEALEROPTIES *
Consumentenprijs
€ incl. BTW

Consumentenprijs
€ ex. BTW

Business Pack (alleen op Comfort) 0,- 0,00

Design dak, diverse kleuren en uitvoeringen vanaf 340,- 285,71

Lederen bekleding, diverse kleuren en uitvoeringen vanaf 1.450,- 1.218,49

Stoelverwarming voorstoelen (alleen i.c.m. lederen bekleding) 250,- 210,08

Lederen stuurwiel (alleen op Comfort en i.c.m. lederen bekleding) 315,- 264,71

Toyota ProTect exterieurbehandeling 349,- 293,28

Toyota Veiligheidstas 24,- 20,17

SERVICES

Toyota Hybride Extra garantie** (36 maanden) 299,- 251,26

Toyota Extra garantie Hybride modellen** (12 maanden na fabrieksgarantie, BTW vrij) 243,-

Toyota Extra garantie Hybride modellen** (24 maanden na fabrieksgarantie, BTW vrij) 449,-

KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

Inclusief transport, kenteken en afl everingsbeurt 679,- 570,59

Legeskosten (BTW vrij) 38,-

Registratiekosten (BTW vrij) 9,25

Verwijderingsbijdrage (incl. BTW) 45,- 37,82

  * De consumentenprijzen voor dealeropties zijn van toepassing op nieuwe auto’s bij montage na aanvraag 
kenteken deel 1A. De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

  ** Prijzen garantie inclusief assurantiebelasting. Zie voorwaarden “Toyota Hybride garantie” en “Extra 
garantie” op www.toyota.nl. 
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ACCESSOIREPAKKETTEN

Bescherming en bagagepakket
Bagagenet verticaal
Laadvloerbescherming kunststof
Beschermstrip op achterbumper (RVS uitvoering)
Dorpelinstaplijstset voor

293,-

Chroompakket
Chroom ornamentenset zijkant
Chroom ornament mistlampen
Chroom ornament achterklep

379,-

AUDIO/NAVIGATIE & ICE

Jack verlengkabel AUX/MP3 4,-

In car entertainment Click 7 Duo 399,-

IR hoofdtelefoon 30,-

Vogel’s iPad-autohouder incl. base cover (t.b.v. achterpassagiers) 110,-

Portable navigatiesysteem TomTom GO v.a. 230,-

Portable navigatiesysteem TomTom START  v.a. 120,-

Portable navigatiesysteem TomTom XL v.a. 130,-

Toyota Touch & Go® navigatie systeem 822,-

ELEKTRO

Cruise control Prius comfort 210,-

Optiblue H11 Twin Pack 62,-

Optibright H11 Twin Pack 50,-

Reservelampenset H11 43,-

Parkeersensoren aan/uit schakelaar (achter) 28,-

Parkeersensorset achter (4 sensoren), in kleur 388,-

Parkeersensorset voor (4 sensoren), in kleur 413,-

Ritregistratiesysteem 244,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Prijzen accessoires
Consumentenprijs *
€ incl. BTW

Consumentenprijs *
€ incl. BTW
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EXTERIEUR

Afsluitbare allesdragerset 241,-

Allesdrager toebehoren:

Afsl. skihouders (4 paar ski’s of 1 snowboard) zonder T-slot 110,-

Afsl. skihouders (horizontaal 4 paar ski’s of 2 snowboards) 116,-

Afsl. skihouders (horizontaal 6 paar ski’s of 4 snowboards) 131,-

Afsl. skihouders (standaard) 110,-

Afsl. skihouders, verschuifbaar (horizontaal 6 paar ski’s of 4 snowboards) 239,-

Bagagebox zilver 150x90x35 cm (inhoud 380 l) 306,-

Bagagebox zwart 162x88x41 cm (inhoud 380 l) 356,-

Boothouder 136,-

Fietsendrager (Barracuda), links 162,-

Fietsendrager (Barracuda), rechts 167,-

Fietsendrager, luxe uitvoering 155,-

Fietsendrager, standaard uitvoering 125,-

Fixatiesteunen 36,-

Kayakhouder 201,-

Skibox zilver 223x70x38 cm (inhoud 410 l) 326,-

Skibox zwart 221x80x40 cm (inhoud 490 l) 436,-

Skibox zwart 226x65x38 cm (inhoud 390 l) 376,-

Surfplankhouder 122,-

Surfplankhouder met 2 masthouders 125,-

Spanbandset 26,-

Beschermstrip op achterbumper (RVS uitvoering) 141,-

Beschermstrip op achterbumper (transparante fi lm) 84,-

Beschermfi lm set deurgreep (transparante fi lm) (2 stuks) 56,-

Bumperprotectors (4x) 180,-

EXTERIEUR (vervolg)

Chroom ornament achterklep 127,-

Chroom ornament achterklep boven kentekenplaat 141,-

Chroom ornament mistlampen 130,-

Chroom ornament voorbumper 298,-

Chroom ornamentenset zijkant 250,-

Chroom spiegelkappen 225,-

Designdak (Solar Roof) 340,-

Designdak 495,-

Carbon/Titanium designdak 595,-

Portierwindschermen (4 stuks) 216,-

Spatlappen achter 64,-

Spatlappen voor 64,-

Achterbumperspoiler, in kleur 862,-

Sideskirts, in kleur 952,-

Voorbumperspoiler, in kleur 767,-

Stootlijstenset (zwart) 154,-

INTERIEUR

Lederen bekleding v.a. 1.450,-

Exclusive lederen bekleding v.a. 1.650,-

Exclusive lederen nappa bekleding v.a. 1.850,-

Asbak 47,-

Asbak grijs 52,-

Bagagenet horizontaal 55,-

Bagagenet Verticaal 137,-

Bagageruimte management systeem 77,-

Consumentenprijs *
€ incl. BTW

Consumentenprijs *
€ incl. BTW
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INTERIEUR (vervolg)

Key Cover hybride logo 37,-

Dorpelinstaplijstset voor 90,-

Dorpelinstaplijstset voor verlicht 546,-

Kledinghanger 20,-

Kinderzitje G0 (0 tot 13 kg) 203,-

Kinderzitje G1 Isofi x (9 tot 18 kg) 358,-

Kinderzitje G2 (15 tot 36 kg) 179,-

Koel/verwarmingsbox 25 liter 521,-

Transformator 220V naar 12 V t.b.v. Koel-/verwarmingsbox 93,-

Laadvloerbescherming kunststof 75,-

Mattenset rubber (voor + achter) 83,-

Mattenset  velours 830gr anthraciet (voor + achter) 91,-

ONDERSTEL

Fietsendrager Twinny Load Traditional CK 249,-

Fietsendragerbeugel (max. verticale belasting 60 kg) 504,-

Fietsendragerbeugel incl. EuroClick G2 (max. verticale belasting 60 kg) 889,-

Fietsendragerbeugel incl. EuroClick Ride (max. verticale belasting 60 kg) 775,-

Geleidebus 100 mm Twinny Load Traditional 13,-

Thuiskomer (band incl. velg en opbergsysteem voor gereedschap) 455,-

Verloopstekker 13-polige DIN-ISO naar 7-/ 13-polige WeSt 23,-

Lichtmetalen velg 6Jx15” Action (4 stuks) 768,-

Lichtmetalen velg 7Jx17” Action (4 stuks) 939,-

Lichtmetalen velg 7Jx17” Iguan (4 stuks) 939,-

Lichtmetalen velg 7Jx17" Tavolo Prius 978,-

ONDERSTEL (vervolg)

Slotset t.b.v. lichtmetalen velgen (vlak) 68,-

Slotset t.b.v. lichtmetalen velgen (konisch) 72,-

Stalen velg 6,5Jx16” (4 stuks) 400,-

Winterband Yokohama V902A 195/55R16 87H (4 stuks) 816,-

Winterband Yokohama V902A 195/60R16 89H (4 stuks) 857,-

Winterband Yokohama V902A 195/65R15 91T (4 stuks) 526,-

Winterband Yokohama V902A 215/45R17 91V (4 stuks) 1.190,-

Yokohama band C.drive2 215/45R17 91W (4 stuks) 962,-

OVERIGE

Toyota ProTect interieurbescherming 90,-

Toyota ProTect velgenbeschermer 55,-

Brandblusser 1KG 21,-

Gevarendriehoek 7,-

Safety hammer 6,-

SOS tas 19,-

Veiligheidsvest 4,-

Verbandkussen 16,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenprijs *
€ incl. BTW

Consumentenprijs *
€ incl. BTW
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EXTERIEUR
Comfort Business Dynamic Business Executive Business

Automatisch inschakelende dimlichten – – ● ●

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar met geïntegreerde richtingaanwijzers ● ● ● ●

Centrale deurvergrendeling met afstandbediening ● ● ● ●

Glas, zon- en warmtewerend, groen getint ● ● ● ●

Koplampsproeiers – – ● ●

LED dagrijverlichting ● ● ● ●

LED koplampen – – ● ●

Metallic lak ● ● ● ●

Parelmoer lak ● ● ● ●

Smart key met automatische deurontgrendeling op bestuurdersportier ● ● – –

Smart key met automatische deurontgrendeling op bestuurders- en passagierszijde en achterklep – ●* ● ●

Solar roof & remote airconditioning – ●* ● ●

Spoiler, achter ● ● ● ●

Waterafstotend glas in voorste 2 portieren – – ● ●

BANDEN & VELGEN

15” Lichtmetalen velgen met wieldoppen ● – – –

17” Lichtmetalen velgen – ● ● ●

195/65R15 banden ● – – –

215/45R17 banden – ● ● ●

Bandenreparatieset ● ● ● ●

● = standaard  
● = optie  
●* = onderdeel van het Solar roof pack  
BP = Business Pack  
d = dealeroptie  
– = niet leverbaar 

Uitrusting



Uitrusting (vervolg)

Prius modeljaar 2012 7/15

INTERIEUR
Comfort Business Dynamic Business Executive Business

A- en B-stijl met zachte bekleding ipv kunststof bekleed – ● ● ●

Achterbank in delen neerklapbaar (60/40) ● ● ● ●

Armsteun midden achter, bekleed ● ● ● ●

Armsteun midden vóór met opbergvakken, bekleed ● ● ● ●

Bekleding stof ● – – –

Bekleding luxe stof met lederlook zijwangen – ● ● –

Bekleding leer met stoelverwarming d d d ●

Bestuurdersstoel met hoogteverstelling en elektrische lendesteunverstelling ● ● ● ●

Climate control, volledig elektrisch ● ● ● ●

Cruise control BP ● ● ●

EV, ECO en PWR mode schakelaar ● ● ● ●

Leeslampjes voor ● ● ● ●

Ramen voor/achter elektrisch bedienbaar met klembeveiliging en one-touch-down ● ● ● ●

Start knop ● ● ● ●

Stuurwiel, kunststof, in hoogte en lengte verstelbaar met bediening voor audio en airco ● – – –

Stuurwiel, lederen bekleding, in hoogte en lengte verstelbaar met bediening voor audio en airco d ● ● ●

Verlichting in voetruimte voor – – ● ●

Zonnekleppen (2) met verlichte make-up spiegels ● ● ● ●

● = standaard  
● = optie  
●* = onderdeel van het Solar roof pack  
BP = Business Pack  
d = dealeroptie  
– = niet leverbaar 
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VEILIGHEID & BEVEILIGING
Comfort Business Dynamic Business Executive Business

ABS ● ● ● ●

Actieve anti-whiplash hoofdsteunen op voorstoelen ● ● ● ●

Adaptieve cruise control met pre-crash safety systeem – – – ●

Airbags, vóór en sideairbags bestuurder en passagier, knieairbag bestuurder, curtainairbags voor en achter 
(vóór en side airbag passagier uitschakelbaar) ● ● ● ●

Anti-doorslipregeling (TRC) ● ● ● ●

Automatisch dimmende binnenspiegel – – ● ●

Brake-by-wire (ECB) ● ● ● ●

Elektronische remkrachtverdeling (EBD) ● ● ● ●

Gordels vóór in hoogte verstelbaar ● ● ● ●

Gordels, 3-punts, alle zitplaatsen ● ● ● ●

Gordelspanners met spankrachtbegrenzers vóór ● ● ● ●

Head up display, projectie van informatie op de voorruit ● ● ● ●

Head up display, projectie van navigatie aanwijzingen op de voorruit – – – ●

Hoofdsteunen, verstelbaar 2 vóór en 3 achter ● ● ● ●

ISOFIX kinderstoelbevestiging (2x, achter) ● ● ● ●

Mistlampen geïntegreerd in voorbumper ● ● ● ●

Noodstop bekrachtiging (BA) ● ● ● ●

Noodstop verlichting ● ● ● ●

Pre-Crash Safety system: actieve gordelspanners eerste zitrij – – – ●

Regensensor – ●* ● ●

Ruitenwisser achter met ruitensproeier en intervalfunctie ● ● ● ●

Ruitenwisser vóór met ruitensproeier en variabele intervalfunctie ● ● ● ●

Schijfremmen geventileerd voor en schijfremmen achter ● ● ● ●

Startblokkering ● ● ● ●

Voertuig Stabiliteitsregeling (VSC+) ● ● ● ●

Waarschuwingssignaal en lampjes gordels vóór niet bevestigd ● ● ● ●

Waarschuwingslampje gordels achter niet bevestigd ● ● ● ●
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AUDIO EN INFORMATIE
Comfort Business Dynamic Business Executive Business

Bluetooth® handsfree systeem* ● ● ● ●

Centraal Multi infodisplay met o.a. verbruik, energiestromen en Eco drive support monitor ● ● ● ●

Full Map navigatiesysteem Toyota Touch & Go®, 6.1 inch display BP ● ● –

Full Map navigatiesysteem Toyota Touch Pro®, 7 inch display – – – ●

Intelligent Parking Assist – – – ●

Multimediasysteem Toyota Touch® ● ● ● –

Parkeerhulpcamera achter ● ● ● –

Parkeerhulpcamera achter met dynamische hulplijnen – – – ●

Radio/CD-speler met MP3-afspeelmogelijkheid ● ● ● ●

Speakers, 6 stuks ● ● – –

Speakers, 8 stuks (JBL) – ●* ● ●

Stuurwielbediening voor audio, telefoon en airco ● ● ● –

Stuurwielbediening voor audio, telefoon, airco en adaptive cruise control – – – ●

USB en AUX-aansluiting (o.a. geschikt voor iPod®) ● ● ● ●

Waarschuwing vergeten verlichting ● ● ● ●

BERGRUIMTE

Afdekhoes ● ● ● ●

Bagagehaken in de laadruimte, 4 ● ● ● ●

Bekerhouders, 2 vóór en 2 achter ● ● ● ●

Dashboardkastje dubbel, onderste verlicht ● ● ● ●

Opbergvakken in rugleuning voorstoelen ● ● ● ●

Opbergvakken in voor portieren ● ● ● ●

● = standaard  
● = optie  
●* = onderdeel van het Solar roof pack  
BP = Business Pack  
d = dealeroptie  
– = niet leverbaar 

* De Bluetooth® functionaliteit is per GSM-toestel verschillend. Raadpleeg uw Toyota dealer en het 
instructieboekje van uw mobiele telefoon voor specifi eke informatie.
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HYBRID SYNERGY DRIVE®
1.8 Full Hybrid

Benzinemotor

Kleppenmechanisme VVT-i 16 kleppen DOHC

Cilinderinhoud (cc) 1.798

Boring x slag (mm) 80,5 x 88,3

Compressieverhouding 13,0:1

Maximaal vermogen benzinemotor (kW (pk)/tpm) 73 (99)/5.200

Maximaal koppel benzinemotor (Nm/tpm) 142/2.800-4.400

Brandstof injectiesysteem multipoint

Elektromotor

Maximaal vermogen elektromotor (kW (pk)) 60 (82 pk)

Maximaal koppel elektromotor (Nm) 207

HSD® systeem 

Gecombineerd vermogen (kW (pk)) 100 (136)

TRANSMISSIE

Aandrijving Vóór

Aantal versnellingen Continu Variabele Transmissie

Plaats versnellingspook Dashboard

REMMEN

Voor Geventileerde schijven

Achter Schijven

WIELOPHANGING

Voor Onafhankelijk ‘MacPherson’ veersysteem

Achter Schroefveren met torderend achteraslichaam

Technische specifi caties
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PRESTATIES
1.8 Full Hybrid

Topsnelheid (km/h) 180

Acceleratie 0–100 km/h (sec) 10,4

BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIE
Prius 1.8 Full Hybrid met 15” velgen Prius 1.8 Full Hybrid met 17” velgen

Verbruik 1)

Richtlijn 692/2008/EC 692/2008/EC

Gecombineerd (CO2 emissie (g/km)) 89 92

Stad (l/100km) 3,9 4,0

Buitenweg (l/100km) 3,7 3,8

Gecombineerd (l/100km) 3,9 4,0

Stad (km/l) 25,6 25,0

Buitenweg (km/l) 27,0 26,3

Gecombineerd (km/l) 25,6 25,0

Emissie 1)

Emissienorm EURO5 EURO5

Richtlijn 692/2008A/EC 692/2008A/EC

CO (mg/km) 258,0 258,0

THC (mg/km) 58,4 58,4

NMHC (mg/km) 53,7 53,7

NOx (mg/km) 5,8 5,8

THC + NOx (mg/km) – –

Roetdeeltjes (mg/km) – –

1)   Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specifi catie 
genoemde richtlijn. In de praktijk is het brandstofverbruik en de emissie mede afhankelijk van factoren 
zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering.
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AFMETINGEN
1.8 Full Hybrid

Draaicirkel tussen stoepranden (m) 10,4 (11,0 met 17” velgen)

Inhoud brandstoftank (l) 45

Inhoud bagageruimte (l) 441

Lengte interieur (mm) 1.905

Breedte interieur (mm) 1.470

Hoogte interieur (mm) 1.225 (1.195 met solar roof)

Zithoogte vanaf wegdek (mm) 550

GEWICHTEN

Ledig gewicht (kenteken) (kg) 1.340

Laadvermogen (wettig) (kg) 465

Maximaal toelaatbare massa (GVW) (kg) 1.805

Maximale daklast (kg) 75 (0 i.c.m. solar roof)
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2.700 mm
4.480 mm

1.520 mm 
(1.510 met 17” velgen)

1.745 mm

1.490 mm 
(1.505 met solar roof)

1.525 mm 
(1.515 met 17” velgen)

1.745 mm
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STANDAARDUITRUSTING COMFORT

O.a. ABS met EBD, noodstopbekrachtiging (BA), noodstop verlichting, Vehicle Stabi-
lity Control (VSC+), Traction Control (TRC), Brake-by-wire (ECB), LED dagrijverlichting, 
mistlampen vóór, airbag aan bestuurders- en passagierszijde, side airbags vóór, curtain 
airbags vóór en achter, knie airbag bestuurder, airbag passagier (vóór en side airbag) 
uitschakelbaar, 3 punts gordels op alle zitplaatsen, gordels vóór in hoogte verstelbaar, 
gordelspanners met spankrachtbegrenzers vóór, ISOFIX kinderstoelbevestiging achter 
2x, automatische airconditioning, smart key met automatische deurontgrendeling op 
bestuurdersportier, Toyota Touch® met radio/CD speler, Bluetooth®, USB en AUX-aan-
sluiting, parkeerhulpcamera achter, 6 speakers, in hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel 
met bediening voor audio, airco en het multi info display, stoff en bekleding, elektrische 
raambediening (one-touch-down met klemprotectie), elektrisch verstelbare, inklapbare 
en verwarmde buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers, centrale portierver-
grendeling met afstandsbediening, EV, ECO en PWR mode schakelaar, multi info display, 
head up display, elektrische stuurbekrachtiging, startonderbreking, bekerhouders (2 voor, 
2 achter), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar en elektrische lendesteunverstelling, 
beklede middenconsole voor met opbergvakken, dubbel dashboardkastje (onderste ver-
licht), middenarm steun achter, verstelbare hoofdsteunen (2 voor, 3 achter), actieve anti-
whiplash hoofdsteunen voor, opbergruimte in de rugleuning van de voorstoelen, achter-
bank in delen neerklapbaar (60/40), afdekrolhoes bagageruimte, 15” lichtmetalen velgen 
met wieldoppen, 195/65R15 banden, bandenreparatie kit.

MEERUITRUSTING PRIUS BUSINESS T.O.V. COMFORT

Cruise control, luxe stoff en bekleding met leder look zijwangen, lederen stuurwiel, Toyota 
Touch & Go® navigatiesysteem, lichtmetalen velgen met 215/45R17 banden.

MEERUITRUSTING PRIUS DYNAMIC BUSINESS T.O.V. BUSINESS

Smart key met automatische deurontgrendeling op bestuurders-, passagierszijde en 
achterklep, regensensor, verlichting in voetruimte voor, LED koplampen, koplampsproei-
ers, automatisch dimmende binnenspiegel, automatisch inschakelende dimlichten, 8 JBL 
speakers, waterafstotend glas in voorste 2 portieren.

MEERUITRUSTING PRIUS EXECUTIVE BUSINESS T.O.V. DYNAMIC BUSINESS

Toyota Touch Pro® navigatiesysteem met 7” display, parkeerhulpcamera achter met dyna-
mische hulplijnen, intelligent Parking Assist, lederen bekleding met stoelverwarming, 
adaptieve cruise control, pre crash veiligheidssysteem, actieve gordelspanners vóór.

MEERUITRUSTING BUSINESS PACK

Cruise control en Toyota Touch & Go® navigatiesysteem.

MEERUITRUSTING SOLAR ROOF

Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak, op zonne-energie werkend ventila-
tiesysteem, op afstand bedienbare airconditioning. (Solar roof niet i.c.m. afsluitbare 
allesdragerset.)

MEERUITRUSTING SOLAR ROOF PACK

Solar roof, smart key met automatische deurontgrendeling op bestuurders-, passagiers-
zijde en achterklep, regensensor, 8 JBL speakers.
(Solar roof niet i.c.m. afsluitbare allesdragerset.)

TOYOTA VEILIGHEIDSTAS

Gevarendriehoek, veiligheidsvest, E.H.B.O. set en handige tas voorzien van Toyota logo.

Meeruitrusting



Meeruitrusting (vervolg)

Hiermee komen alle voorgaande Prius prijs- & specifi catie lijsten te vervallen. De importeur behoudt zich 
het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. Alle 
consumentenprijzen in deze uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euro’s. BTW 19%. 
Deze Toyota is niet geschikt voor LPG/autogas. Voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die 
het gevolg is van het op welke wijze dan ook gebruik maken van LPG/autogas of een LPG/autogas-installatie, 
waaronder het rijden met LPG/autogas en het inbouwen van een LPG autogas-installatie, wordt door 
Louwman & Parqui B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er 
eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, 
in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.

Uw Toyota dealer:

Ga voor de meest actuele informatie naar uw Toyota dealer of ga naar: www.toyota.nl

Importeur voor Nederland:
Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0800-0369 (gratis)
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