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De nieuwe Full hybrid Prius: 
 
Prius: de eerste in massa geproduceerde hybrideauto ter wereld. De unieke Toyota-
hybride, die in Japan al in 1997 op de weg kwam en in Europa in het jaar 2000, was 
een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van aandrijflijnen voor de auto en een 
grote stap op weg naar duurzame mobiliteit. De naam Prius, Latijn voor voorloper, 
werd symbolisch voor een auto die het levenslicht zag voordat milieubewustheid een 
belangrijk maatschappelijk onderwerp werd. 
 
Inspelend op de huidige behoefte aan buitengewoon zuinige auto‟s hebben de twee 
opeenvolgende generaties van de Prius duidelijk gemaakt dat Toyota milieubewust 
vooruit denken uiterst serieus neemt. Daarnaast is de Prius voor Toyota een 
belangrijke stap op weg naar de ultieme zero-emissie eco-auto. Eerst was de 
concurrentie zeer sceptisch over de Prius. Nu, vele jaren later, is dit denkbeeld 
veranderd in een probleemsituatie waarin de opgelopen achterstand goedgemaakt 
moet worden. Journalistieke erkenning is er in overlvoed: Auto van het Jaar 2005. 
 
De wereldwijde verkoopcijfers maken nog steeds overduidelijk dat de Toyota Prius 
technologisch en milieutechnisch gezien de meest geavanceerde auto ter wereld is 
voor grootschalige mobiliteit. Eind 2008 waren er van de meest populaire hybride ter 
wereld meer dan 1,2 miljoen exemplaren verkocht, waarvan bijna 130.000 in Europa 
en 15.379 in Nederland. De klanttevredenheid is uniek hoog getuige de winnende  
scores keer op keer bij o.a. JD Power en het NFO Trendbox AutoWeek 
Tevredenheidsonderzoek. 
 
Ondanks de toegenomen concurrentie, hebben de verkoopcijfers van de Prius de 
laatste jaren een sterke groei laten zien. Zo werden er alleen in Europa in 2008 al 
meer dan 41.000 exemplaren verkocht waarvan 6.500 in Nederland. Met een 
doelstelling van 60.000 auto‟s in 2010 zal de Europese verkoop van de Prius een 
belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van Toyota voor 
de eerste helft van het volgende decennium: de verkoop van 1 miljoen Hybrid 
Synergy Drive®-auto‟s wereldwijd per jaar. Ook in Nederland is de Prius een groot 
succes sinds de introductie van de 2e generatie in 2004. Bijna elk jaar opnieuw 
werden er meer auto‟s verkocht met een aantal van 6.500 units in 2008 als 
hoogtepunt, het laatste volledige jaar van zijn levenscyclus. 
 
De planning van Toyota is de nieuwe generatie van de Prius wereldwijd in 80 landen 
op de markt te brengen, bijna een verdubbeling van de bestaande markt van 44 
landen. Hiervoor is de nieuwe Prius sterk verbeterd. Meer dan je in een eerste 
oogopslag misschien denken zal. Het design van de Prius is scherper, stoerder en 
tegelijkertijd zakelijker. Technisch gezien is het Hybrid Synergy Drive systeem voor 
meer dan 90% vernieuwd. De nieuwe 1.8 benzinemotor zorgt ervoor dat de 
benzinemotor veel minder toeren draait wanneer er veel vermogen van het systeem 
gevraagd wordt. Dit maakt de Prius dynamischer en tegelijker tijd schoner en 
zuiniger. De gemiddelde CO2 uitstoot van 89 gram per gereden kilometer en een 
brandstofverbruik van 1 liter op 25,6 kilometer zijn revolutionaire stappen vooruit en 
volstrekt uniek in de markt. Het sturen in de Prius gaat veel scherper en je hebt als 
bestuurder hierbij veel meer gevoel zonder aan comfort in te leveren. 
 
Het draagvlak voor de Prius is inmiddels erg groot in Nederland. Steeds meer Prius 
ambassadeurs dragen dit uit waaronder opinion makers en overheden. 
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1. De nieuwe Prius in de markt 
 

1.1. Verhoudingen in de markt 

1.1.1. De markt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de top jaren 1999 en 2000 heeft de totale marktvraag zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld naar een stabiel niveau van ongeveer 500.000 auto‟s per jaar. Alleen 
2005 was hierin een negatieve uitschieter. In de afgelopen jaren hebben we ook een 
daling kunnen constateren van de traditionele segmenten zoals het C en D segment. 
De daling is nu tot stilstand gekomen, maar t.o.v. van 2000 is het aandeel van beide 
segmenten met ± 5% afgenomen. Deze daling ging gepaard met een groei van de 
segmenten kleine auto‟s (A) en compacte SUV‟s (S-) 

 

1.1.2. Ontwikkelingen in het C segment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we verder gaan kijken naar het C segment valt het volgende op: Het C segment 
is steeds meer een zakelijk segment geworden. Was in 2000 ruim de helft van het 
segment zakelijk, in 2008 is dit aandeel gegroeid naar bijna 70%.  
 
Ook duidelijk is dat Toyota met eerst de Corolla en later de Auris, nooit dominant 
aanwezig is geweest in het zakelijke deel van het C segment. Hoewel er t/m 2007 
nog wel een duidelijke groei aanwezig was, is het zakelijke aandeel altijd ver van het 
segment gemiddelde gebleven. In 2008 zien we zelfs al weer een daling van het 
zakelijke aandeel. 
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Alhoewel het zakelijke aandeel dus toeneemt in het C segment, zien we dit niet 
vertaald in een verwachte groei van het diesel aandeel. In eerste instantie is het 
diesel aandeel nog wel gestegen, maar vanaf 2006 is er weer een dalende trend 
ingezet, waardoor het diesel aandeel in 2008 maar marginaal boven dat van 2000 
ligt. Daarnaast zien we vanaf 2003 een dalend aandeel van benzine als brandstof. In 
eerste instantie nog gecompenseerd door het toen nog stijgende diesel aandeel. 
Maar vanaf 2007 zien we de echte doorbraak van alternatieve brandstoffen en/of 
aandrijfvormen. Met name hybride is vanaf dat jaar, met de Honda Civic hybrid, een 
significante speler in het C-segment aan het worden. (Prius is D-segment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we verder kijken naar de voorkeur voor een body ofwel carrosserievariant, valt op 
dat er geen noemenswaardige verschuivingen hebben plaatsgevonden in het 
segment. Met zo‟n 60% blijft de hatchback vorm het meest populair. 
 
Bij Toyota valt op dat de hatchback de afgelopen jaren nog populairder is geworden, 
met inmiddels een aandeel van zo‟n 90%. Dit is te verklaren door een gedwongen 
keuze, omdat er met de introductie van de Auris geen Wagon meer verkrijgbaar is. 
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1.1.3. Ontwikkelingen in het D segment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behalve het C segment, wordt er ook wat dieper ingegaan op de ontwikkelingen in 
het D segment. Ook hier valt op dat het zakelijke aandeel de afgelopen jaren is 
toegenomen en inmiddels zo‟n 80% van het segment beslaat.  
 
Ook duidelijk is dat Toyota met de introductie van de tweede generatie Avensis en 
later met de Prius, mee is kunnen groeien in deze ontwikkeling. Met grote sprongen 
is de achterstand ingehaald. In 2008 is er een kleine daling te zien, doordat de 
Avensis zich op dat moment in het laatste jaar van z‟n levenscyclus bevond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alhoewel het zakelijke aandeel dus toeneemt in het D segment, zien we dit hier juist 
wel vertaald in een sterke groei van het diesel aandeel tot en met 2007. In 2008 
wordt deze trend verbroken door de ontwikkelingen van de brandstofprijzen. Ook 
opvallend is de dalende lijn van het benzine aandeel. Deze trend komt pas in 2008 
tot stand. Vanaf 2004, de introductie van de 2e generatie Prius, zien we de echte 
doorbraak van alternatieve brandstoffen en/of aandrijfvormen. In 2008 zien we, mede 
door de invoering van de 14% bijtellingscategorie voor zakelijke rijders, een verdere 
doorbraak van de Prius.  
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Als we verder kijken naar de voorkeur voor een carrosserievariant, valt op dat de 
Wagon steeds populairder is geworden en de Sedan na een stabiele periode 
opnieuw aandeel blijft verliezen. De opvallende herleving van de Hatchback is 
uitsluitend toe te schrijven aan de verdere doorbraak van de Prius in 2008. 
 
Bij de Avensis valt op dat de wagon de afgelopen jaren nog populairder is geworden, 
en de populariteit nog sneller is toegenomen dan het segment gemiddelde. Inmiddels 
is de wagon met 85% de absolute dominante keuze. De hatchbak/liftback speelt 
geen rol van betekenis meer en is bij de introductie van de nieuwe generatie dan ook 
terecht verdwenen. 
 

1.2. Verhoudingen binnen het Hybride segment 
 

1.2.1. Ontwikkelingen volume hybride 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijkend naar het volume verloop van de Toyota Prius en de Honda Civic hybride, valt 
op dat het volume van de Prius altijd op een hoger niveau heeft gelegen. Hoewel 
beide auto‟s in 2004 geïntroduceerd zijn (2e generatie Prius), neemt het volume van 
de Civic pas serieuze vormen aan in 2006. Des te opvallender omdat juist in dat jaar 
per 1 juli de volledige BPM vrijstelling is komen te vervallen en vervangen wordt door 
een BPM korting van € 6.000,-. In 2007 neemt de populariteit van de Civic verder toe 
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om uiteindelijk in 2008 op een voorlopig hoogtepunt te belanden van bijna 5.000 
units.  
 
De Prius was bij de introductie in januari 2004 een groot succes. In 2004 is het aantal 
registraties nog beperkt tot ruim 1.000 units door een gebrek aan voldoende 
productieplaatsen bij de fabriek. Op het dieptepunt neemt de levertijd toe tot ruim een 
jaar. Eind 2004 wordt de Prius uitgeroepen tot “auto van het jaar 2005” en neemt de 
vraag alleen nog maar meer toe. Levertijden lopen door meer productie terug maar 
blijven langer dan gebruikelijk. Het succes kan door een gebrek aan beschikbaarheid 
niet optimaal geconsolideerd worden. In 2006 blijft het aantal registraties tot 1 juli 
goed doorlopen. 
 
Na 1 2006 juli werd de Prius door het wegvallen van de BPM vrijstelling zo‟n  
€ 2.000,- tot bijna € 4.000,- duurder. Dit heeft natuurlijk duidelijke negatieve gevolgen 
voor de vraag. Om deze negatieve ontwikkeling te stoppen wordt er per 1 februari 
2007 een prijsherpositionering doorgevoerd. Dit heeft duidelijk positieve gevolgen en 
de vraag neemt weer significant toe. 
 
In 2008 wordt het succes van de Prius nog verder gestimuleerd. De Prius wordt dan 
goedkoper omdat de BPM korting van € 6.000,- verhoogd wordt naar € 6.400,-, maar 
voor het grootste gedeelte komt dit succes natuurlijk door de invoering van een 14% 
bijtellingscategorie voor auto‟s met een CO2 van ≤ 110 gram/km. 
 
 

1.2.2. Ontwikkelingen Prius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de introductie van de 2e generatie Prius in 2008 bedraagt het zakelijke aandeel 
aanvankelijk zo‟n 30%. Door de titel “auto van het jaar 2005”, het toenemende  
maatschappelijke bewustzijn en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, neemt 
het zakelijk aandeel jaar na jaar toe. In 2007 is inmiddels ± 45% zakelijk. In 2008 
“explodeert” het zakelijk aandeel naar ± 75%, door de invoering van een 14% 
bijtellingscategorie voor auto‟s met een CO2 van ≤ 110 gram/km. 
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1.2.3. Ontwikkelingen Civic Hybrid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we de ontwikkeling van de soort eigenaar bij de Honda Civic hybride vergelijken 
met die bij de Prius, krijgen we pas een realistisch beeld vanaf 2006. Tot dat jaar zijn 
de aantallen zo laag (± 100 units) dat registratie van demo auto‟s etc een verstorend 
beeld geeft. De verhouding particulier/zakelijk is in 2006 gelijk aan die van de Prius. 
In 2007 heeft de Civic iets meer zakelijke klanten en in 2008 is zelfs 85% zakelijk. Dit 
is te verklaren door de prijsontwikkeling van de Civic. Bij de introductie in 2004 was 
de Civic bijna € 3.000,- goedkoper dan de Prius, maar in 2008 zijn beide auto‟s even 
duur. De particuliere klant is dus meer en meer afgehaakt. Wellicht een bewuste 
ontwikkeling van Honda, omdat zij in april 2009 de Insight introduceren, die met een 
vanaf prijs van net onder de € 20.000,- meer bereikbaar is voor de particulier.  

 

1.3. Belangrijkste concurrenten in het Hybride segment 
 
 
De meest directe concurrenten voor de nieuwe Prius zijn de andere hybride 
modellen. Dan bedoelen we specifiek de ruime gezin- of zakenauto‟s die BPM vrij 
zijn en vallen in de categorie van 14% fiscale bijtelling voor zakelijke rijders.  
 
Honda levert vanaf april 2009 2 half hybrides: De Insight en de Civic Hybride. 
Beide zijn halfhybrides waarbij de benzinemotor ondersteund wordt door Integrated 
Motor Assist (IMA) die de motor helpt bij het wegrijden. 
 
Over de Honda Insight is al veel geschreven voordat deze en de nieuwe 3e generatie 
Prius op de markt geïntroduceerd zijn. Met name de goedkope instapprijs voor de 
Insight heeft velen zich doen verbazen. De Insight en de Prius zijn echter zeer 
verschillende producten. Hieronder de belangrijkste verschillen: 
 
Aandrijving 

 De Prius is een meer geavanceerde auto met hoogwaardigere technologie. 
De Prius is een Full hybrid, d.w.z. een volwaardige hybride auto die of alleen 
op de verbrandingsmotor kan rijden, of alleen op de elektromotor of  wordt 
aangedreven door beide motoren. De Insight is een zogenaamde Mild hybrid, 
waarbij de elektromotor de benzinemotor altijd ondersteunt en het dus niet 
mogelijk is om alleen elektrisch te rijden. 
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 De Prius is voorzien van 1.8 liter motor vs 1.3 liter bij de Insight en Civic. Het 
toerental en daardoor geluidsniveau liggen daardoor veel lager bij constante 
snelheden. 

 
Prestaties 

 Acceleratie van 0 – 100 km/u:  Prius 10,4 sec.       Insight 12,9 sec. 

 Systeem vermogen:     Prius 100 kW (136 pk)  Insight 72 kW (98 pk) 

 CO2 uitstoot:      Prius 89 gram/km         Insight 101 gram/km 

 Verbruik:                 Prius 1liter op 25,6km  Insight 1liter op 22,7km 
 

 
Platform 

 De Prius staat op een D segment platform wat qua wielbasis en maatvoering 
vergelijkbaar is met de Avensis. De Insight is gebouwd op een B segment 
platform wat afgeleid is van de Jazz. 

 Dit vertaalt zich door o.a. een 15 cm langere wielbasis en 6cm meer lengte, 5 
cm extra breedte en 6 cm meer hoogte. 

 Met name de wielbasis en de hoogte zijn belangrijk voor de ruimte van de 
passagiers achter. In de Prius kunnen twee volwassenen ruim zitten met 
voldoende been- en hoofdruimte. In de Insight is de ruimte achter beperkt en 
wordt men ook gehinderd bij het in- en uitstappen. 

 Het interieur van de Prius is 4 cm breder en maar liefst 7 cm hoger, waardoor 
er een ruimtelijker gevoel in het interieur ontstaat. Passagiers voorin zitten bij 
de Prius niet dicht tegen elkaar en bij Honda wel. 

 De standaard bagageruimte van de Prius is 40 liter groter dan die van de 
Insight. Met de achterbank neergeklapt heeft de Prius zelfs 75 liter meer 
bagageruimte, gemeten tot aan de onderkant va het raam. 

 
 
Uitrusting 

 De Prius heeft standaard een knie airbag 

 De Prius heeft standaard een head up display, waarmee essentiële informatie 
op de voorruit geprojecteerd kan worden 

 De Prius is standaard uitgerust met VSC+, waardoor de bestuurder geholpen 
wordt met sturen bij het uitbreken van de auto 

 De Prius heeft een veel ruimer interieur met veel meer opbergvakken 

 De Prius kan geleverd worden op stoere 17” velgen 

 De Prius kan geleverd worden met state-of-the-art veiligheidstechniek zoals 
adaptieve cruise control en pre crash safety systeem. 

 De Prius kan geleverd worden met Intelligent Parking Assist 

 De Prius kan geleverd worden met een Solar roof en remote airconditioning 

 De Prius kan geleverd worden met LED koplampen 
 
Kwaliteitsbeleving 

 De kunststof interieurdelen van de Insight zijn van hard kunststof en worden 
nu bij de introductie al veelvuldig bekritiseerd. De kwaliteitsbeleving van 
Honda is beduidend lager dan bij de Prius. De Insight wordt door Honda ook 
gebracht als een goedkoper en  kleiner alternatief hetgeen ook tot uiting komt 
in algehele kwaliteitsbeleving, luxe en het afwerkingniveau. 
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2. Positionering en doelgroep 
 

2.1. Positionering 
 

Met de Prius bedienen we zowel het C- als het D-segment. Qua wielbasis en 
binnenruimte is het een D-segment auto, qua prijsstelling een C-segmentauto. Het is 
zaak om in de media de Prius neer te zetten als D-segment auto voor de zakelijke 
markt. Dit kunnen we ook waarmaken doordat de Prius veel interieurruimte biedt en 
qua rijeigenschappen en uitrusting zeer veel te bieden heeft. 
 
Positionering Prius Hybrid: The worlds‟ most advanced car, for open minded people. 
 

2.2. Doelgroep 
 
Onze communicatie doelgroep is de zakelijke C/D segment rijder. Hierop zullen wij 
ons vooral gaan richten in de media. Deze groep is het belangrijkste potentieel om 
de Prius af te zetten. 
 
De kopersdoelgroep zal naast deze communicatie doelgroep ook bestaan uit de 
reguliere particuliere Toyota koper. Dit zijn de consumenten die na de introductie van 
de 2e generatie Prius in 2004 ook massaal op de Prius afkwamen. Naast 
milieubewust zijn deze particulieren vooral ook kostenbewust bezig waarbij een laag 
brandstofverbruik, 75% korting op Motor Rijtuigen Belasting (MRB) en de Toyota 
betrouwbaarheid belangrijke aankoopargumenten zijn. De zakelijke 
communicatiestrategie bevat juist ook die elementen die de particuliere koper 
interesseert zodat dit elkaar aanvullend versterkt. 
 
Naast eigenmerk rijders zullen wederom particuliere kopers  van C-segment auto‟s, 
Midi MPV-s zoals de Renault Scenic 5-zitters en D-segment auto‟s zoals de Renault 
Laguna door de nieuwe Prius aangetrokken worden. 
 

2.3. Het belang van de Prius  
 
De 3e generatie Prius is de volgende stap in de hybridisering van het merk Toyota. In 
de basis zijn de te realiseren verkoopaantallen het grootste belang voor ons merk. 
Voor het jaar 2009 sturen we aan op 7.875 verkoopcontracten van de huidige en 
nieuwe Prius tesamen.  
 
Het aantal exemplaren dat van de huidige Prius nog in 2009 wordt afgeleverd 
bedraagt 3.280. Van de nieuwe Prius verwachten we vanaf medio juli nog 4.000 – 
5.000 exemplaren af te leveren aan consumenten. Dit brengt de totale uitdaging op 
8.000 exemplaren. Hiermee is de Prius na de AYGO het 2e model van Toyota in 
Nederland als we kijken naar aantallen registraties. 
 
Daarnaast is het belangrijk om het Environmental leadership uit te bouwen. Toyota is 
hybride en hybride is Toyota. Deze claim zullen andere producenten van ons 
proberen af te nemen. Een succesvolle nieuwe Prius die ook daadwerkelijk het 
straatbeeld beheerst zal deze claim in stand houden. 
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Een succesvolle Prius zal in Nederland verder bouwen aan het draagvlak voor 
hybride modellen. Het vloertje dat hiervoor reeds is gelegd moeten we verder uit zien 
te bouwen. Wanneer Toyota in de komende jaren nieuwe hybride modellen gaat 
toevoegen aan het gamma, dan is het vloertje aanwezig om onze positie snel verder 
uit te bouwen. 
 

 
 
 
Naast de nieuwe Prius zal Toyota Hybrid Synergy Drive en Toyota Optimal Drive in 
de schijnwerpers plaatsen om de consument duidelijk te maken waar Toyota voor 
staat. Dit op de juiste wijze communiceren dwingt respect en sympathie af bij zowel 
particulieren, ondernemers als overheden. Niet alleen om Prius aan te schaffen, 
zeker ook om het gehele productengamma te accepteren en bij de groep te willen 
horen. 
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3. Productbeschrijving 
 

Beschrijving van de Nieuwe Toyota Prius: 
 
De eerste generatie Prius was de eerste in massa geproduceerde hybrideauto ter 
wereld. De unieke Toyota-hybride, die in Japan in 1997 op de weg kwam en in 
Europa in 2000, was een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van aandrijflijnen 
voor de auto en een grote stap op weg naar duurzame mobiliteit.  
 
Toyota Hybrid Synergy Drive = Full Hybrid 
Toyota koos voor een volwaarig hybridesysteem waarbij een elektromotor de 
voorwielen aandrijft en, wanneer nodig, een benzinemotor wordt bijgeschakeld. Dit is 
een parallel hybride die ook te boek staat als „Full Hybrid‟. Op 1 aandrijflijn worden 2 
motoren gekoppeld die synergie creëren en elkaar versterken. Deze combinatie 
maakt het mogelijk om puur en alleen op de elektromotor te rijden: dus geen verbruik 
en geen emissie van schadelijke stoffen. Voor de 3e generatie is het Hybrid Synergy 
Drive systeem drastisch gewijzigd waardoor deauto dynamischer, stiller, schoner en 
zuiniger wordt. 
 
Aanzienlijke verbeteringen zijn doorgevoerd op het gebied van de verhoudingen en 
de indeling van de auto. De totale lengte is met 15 mm toegenomen tot 4.460 mm. 
De wielbasis is met 2.700mm exact gelijk gebleven. De breedte is toegenomen met 
20 mm tot 1.745mm, waardoor de stabiliteit van de auto verbeterd is en de auto een 
meer robuuste en dynamische indruk maakt. Voor een optimaal aerodynamisch 
rendement is de totale hoogte met 1.490 mm gelijk gebleven maar is het hoogste 
punt van het dak verder naar achteren verplaatst, waardoor de hoofdruimte voor de 
achterpassagiers met 12 mm is toegenomen. 
 

 
 
Ook het design van de nieuwe Prius is sterk verbeterd. Bewust is de Prius duidelijk 
herkenbaar gebleven maar op vele fronten scherper en dynamischer gelijnd. 
Hierdoor zullen nog meer consumenten, waaronder vooral zakelijke rijders, zich tot 
de nieuwe Prius aangetrokken voelen. 
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3.1 Exterieurdesign 
 
Direct herkenbaar als de meest recente versie van de opvallende hybride van Toyota 
borduurt de derde generatie Prius sterk voort op de bestaande stylingkenmerken van 
dit eco icoon. Deze auto maakt duidelijk dat je hem bewust gekozen hebt.  
 
Eveneens is het design een resultaat van de meest efficiënte vormgeving waarbij de 
luchtweerstand zo minimaal mogelijk 
is maar waarbij de bruikbaarheid zo 
maximaal mogelijk is. Vooral ook aan 
de onderzijde is er veel gedaan om 
de bodem vlak en glad te krijgen. Het 
resultaat is een van de meest 
aerodynamische in massa 
geproduceerde auto‟s ter wereld, met een 
luchtweerstandscoëfficiënt van Cw 0,25.  
 
 
Om de nieuwe Prius eigentijdser en aantrekkelijker te 
maken, zijn de lijnen veel scherper en krachtiger geworden 
waarbij de vlijmscherpe taillelijn hoog op de zijflanken zorgt 
voor een kwalitatief sterke uitstraling. 
 

                    
 
De dynamische uitstraling is verder versterkt doordat de A-stijl verder naar voren is 
verplaatst. Hierdoor is de voorruit ook vlakker komen te liggen. Het extra zijruitje 
zorgt voor een beter zicht naar voren. De verlengde daklijn achter verbetert 
daarnaast het zicht naar achteren en bovendien de hoofruimte voor de 
achterpassagiers.  
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Aan de voorzijde zien we krachtige lijnen. Boven de grille in de motorkap lopen de 
lijnen in een V-vorm vanuit het Toyota-logo breed weg. In de voorbumper zien we 
juist de omgedraaide V-vorm waarbij de lijnen naar beneden toe breed weglopen.  
 

In de voorbumper 
zien we hoge 
rechthoekige 
uitsparingen 
waarin o.a.de 
mistlampen zijn 
ondergebracht.  
 
 
Dit nieuwe 
gezicht geeft de 
Prius een 
dynamische blik 
in plaats van de 
vrolijke blik die we 
tot nu toe kennen 
zonder daarbij 
aan sympathie in 
te leveren. 
 

 
Kenmerkend zijn ook de koplampunits. Hier zien we dat de zijschermen optisch 
doorlopen tot in de lichtunit. De blauwe Toyota Hybrid logo‟s maken duidelijk dat de 
Prius is uitgerust met Hybrid Synergy drive. 
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Het fraaiste lijnenspel zie je door schuin voor de nieuwe Prius te gaan staan.Hier 
komen de stoere herkenbare Toyota-lijnen in de motorkap sterk naar voren. Dit beeld 
zien we ook bij onze stoere AYGO en Verso. 

 
Zeer opvallend is de hoge taillelijn in de zijflanken van de Prius. Deze start bij de 
koplampunit en loopt vlijmscherp hoog in de portieren door tot in de achterlichtunit. 
Door de deuren vervolgens vlak te houden, wordt er aan dit designkenmerk extra 
kracht bijgezet. Met name deze hoge deuren met scherpe lijn zorgt ervoor dat de 
Prius kwalitatief zeer hoogwaardig overkomt. Ook geeft het een gevoel van veiligheid 
en geborgenheid. 
 

 
 
Fraai zijn de 17 inch lichtmetalen velgen die de wielkasten mooi opvullen. Deze zijn 
op veel uitvoeringen standaard gemonteerd. 
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Aan de achterzijde zien we een herkenbare achterbumper en de schuine achterruit 
met karakteristieke tussenruit. Ook hier strakke lijnen die het beeld bepalen.  
 

 
 
 
De nieuwe achterlichtunits zijn 
zeer fraai vormgegeven. Ook 
deze zien er schuin van achteren 
nog fraaier uit dan wanneer je 
recht achter de auto staat. Met 
een scherpe knik lopen ze diep in 
de zijkant weg. Het heldere witte 
glas gecombineerd met LED 
techniek geeft het geheel een 
krachtig en modern aanzien. 
 
De spoiler onder aan de 
achterruit is voortaan zwart van 
kleur. Hierdoor vormt het optisch 
een geheel met de schuine 
donker getinte ruit erboven en de 
smalle ruit eronder. 
 
Ook bij de Prius is de 
dakantenne midden achter op 
het dak geplaatst maar vanaf nu 
is deze veel korter. 
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Optisch is de Prius met het optionele Solar Roof afwijkend ten opzichte van de Prius 
zonder deze optie. 
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3.2 Interieur 
 
Een belangrijk kenmerk van het geheel nieuwe interieur van de derde generatie Prius 
is de indeling van het dashboard. Deze is zodanig ontworpen dat het aantal 
oogbewegingen van de bestuurder bij het bekijken van informatie zo beperkt mogelijk 
is. Verder zijn alle bedieningsorganen en schakelaars ergonomisch en optimaal 
functioneel uitgevoerd.  

 

 
 
Het interieur van de nieuwe Prius sluit verder naadloos aan bij het nieuwe 
exterieurdesign. Ook binnenin de Prius is er geen rommelige of drukke indeling maar 
zien we juist strakke lijnen en een opgeruimd dashboard, ondanks de vele 
functionaliteiten. 
 
Het bovenste “weergavedeel” bestaat uit een nieuw head-up display en een 
verzonken, centraal geplaatst instrumentenpaneel dat zich op een zodanige afstand 
van de bestuurder bevindt dat deze in één oogopslag de gewenste informatie af kan 
lezen. 
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Naast de rijsnelheid en andere gebruikelijke informatie is in het LED-
instrumentenpaneel tevens de ECO Drive Support Monitor ondergebracht, die 
toegang geeft tot de Energy Monitor, de Hybrid System Indicator, Consumption 
Monitor en de Past Record Monitor. 
 

 
 
 
Een ander belangrijk aspect: de volledig nieuw ontworpen voorstoelen bieden 
meer comfort en betere verstelmogelijkheden. De stoel is in alle richtingen over een 
grotere afstand te verstellen; de verstelling in voor- en achterwaartse richting is met 
20 mm vergroot tot 260 mm. De verstelling in hoogte van de stoel, via een nieuwe 
ontworpen hendel opzij, die zich gemakkelijker laat bedienen, is met 15 mm vergroot 
tot 60 mm. Omdat ook het stuurwiel nu in diepte verstelbaar is, kan er een veel 
betere zitpositie gevonden worden. Onvermoeid lange afstanden rijden dus. 
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In het interieur zijn talrijke opbergmogelijkheden aanwezig, waaronder een bovenste 
en onderste dashboardkastje met een inhoud van respectievelijk 3,0 en 6,0 liter en 
een schap onder de dashboard-“brug”. Tevens bevindt er zich een opbergvak in de 
middenarmsteun met een inhoud van 3,7 liter, voorzien van een 12 V-aansluiting en 
een AUX-aansluiting voor het audiosysteem. 
 

               
  
Verder is de inhoud van de bagageruimte met 31 liter vergroot tot 441 liter dankzij de 

gewijzigde positie van het 
compactere Hybrid Synergy 
Drive®-batterijpakket. 
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Het ruime Prius interieur is bovenal ook praktisch: 
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3.3 Banden en velgen 
 
De derde generatie van de Toyota Prius is leverbaar met een keuze uit speciaal voor 
deze auto vervaardigde lichtmetalen 15 of 17 inch velgen met geïntegreerde 
aerodynamische wieldoppen en banden met een lage rolweerstand. 
De 15” lichtmetalen velg wordt geleverd met wieldop zoals bij huidige Prius. De 17” 
velg is een volledig lichtmetalen velg. 
 
Het design van beide velgen is een dikke 5 
spaaks velg die de auto een stoerdere look 
meegeeft. De bandenmaat voor de 15” variant is 
195/65R15 en voor de 17” variant 215/45R17.  
 

 

 

 

 

 
       
 
 

  

 

 

 

15” lichtmetalen velg met wieldop  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          17” lichtmetalen velg 

 

 

N.B. Combinaties met Solar Roof staan af fabriek altijd op 15 inch. Dit is om het extra 
gewicht van het Solar Roof te compenseren. 
 
 
 
 
 
 



24 

 

3.4 High tech innovaties 
 
De derde generatie Prius is niet alleen een mijlpaal in de ontwikkeling van 
aandrijflijnen in auto‟s, maar is tevens voorzien van talrijke hightech-innovaties en 
actieve veiligheidssystemen die een primeur zijn in het D-segment. 
 
3.4.1 Solar Roof: Zonnedak en ventilatiesysteem op zonne-energie 
Een op zonne-energie werkend ventilatiesysteem voorkomt dat de temperatuur in het 
interieur hoog oploopt als de Prius geparkeerd staat. Geïntegreerd in de achterzijde 
van een als optie leverbare, glazen sunroof zorgen zonnepanelen voor de voeding 
van een elektrische ventilator voor de luchtcirculatie, zodat de motor niet hoeft te 
draaien. Het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de tijd om het interieur af te koelen 
nadat de bestuurder is ingestapt, wordt gereduceerd, waardoor de airconditioning na 
het wegrijden korter ingeschakeld hoeft te worden. 
 

       
 

       
 
Gekoppeld aan het nieuwe systeem op zonne-energie is de airconditioning, die via 
de afstandsbediening van de centrale vergrendeling kan worden ingeschakeld, 
waardoor de bestuurder het interieur van de Prius gedurende maximaal drie minuten 
voor het begin van de reis kan koelen. 
 

    

 

Zoals in de volgende afbeelding te zien is, houdt het ingeschakelde ventilatiesysteem 
de auto aanmerkelijk koeler dan wanneer deze niet aan staat. De airco zorgt binnen 
zeer korte tijd voor een aanmerkelijke reductie in temperatuur. 
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3.4.2 Head-up-display 
Alle uitvoeringen van de Prius zullen standaard uitgerust zijn met een nieuw head-
up-display. Het head-up-display projecteert belangrijke informatie over de auto op de 
onderzijde van de voorruit, waardoor de bestuurder deze informatie kan lezen zonder 
dat hij daarvoor zijn blik van de weg hoeft af te wenden. Tot de weergegeven 
informatie behoren de rijsnelheid, de Eco Drive Support Monitor, de status van de 
cruise control en van Pre-Crash Safety-systeem. Bij de uitvoeringen van de Prius 
met navigatiesysteem worden ook de Turn-by-turn-aanwijzingen en de afstand tot de 
afslag in het head-up-display weergegeven. De hoogte van projectie in de voorruit en 
de helderheid van het display kunnen worden ingesteld en desgewenst kan het 
display ook worden uitgeschakeld. 

              
               snelheid en energie        navigatie 
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3.4.3 Touch Tracer 
Met een nieuwe, op het stuurwiel gemonteerde Touch Tracer-schakelaar kan de 
bestuurder verschillende systemen in de auto bedienen zonder dat hij naar beneden 
hoeft te kijken of zijn handen van het stuur hoeft te nemen. Als de bestuurder de 
bovenzijde van de schakelaar aanraakt, verschijnt er op het centrale 
instrumentenpaneel automatisch een bedieningspaneel. De schakelaar kan 
vervolgens worden gebruikt om het audiosysteem, de airconditioning en de ECO 
Drive Support Monitor te selecteren en te bedienen. 
 

                      
 
 
3.4.4 LED-technologie 
In de nieuwe Prius wordt LED-technologie (Light Emitting Diode) toegepast voor de 
dimlichten, de achterlichten en de remlichten. Deze Toyota-primeur verbruikt 30% 
minder elektrische energie, waardoor de prestaties van de Hybrid Synergy Drive®-
aandrijflijn van de Prius verder verbeteren. LED-lampen hebben een veel langere 
levensduur dan conventionele halogeenlampen of gasontladingslampen (Xenon). 
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3.4.5 Pre-Crash Safety-systeem 
Het Pre-Crash Safety-systeem (PCS) van de Prius vormt de nieuwe norm voor 
anticiperende, preventieve veiligheid in het D-segment. Het systeem maakt gebruik 
van een millimetergolf-radarsensor die de weg voor de auto aftast, potentieel 
gevaarlijke objecten herkent en de bestuurder helpt de kans op een aanrijding te 
beperken.                                       

 
Als het risico op een aanrijding 
groot is, waarschuwt het PCS de 
bestuurder en stelt het systeem, 
als het begint te remmen, het 
Brake Assist-systeem in werking als aanvulling op de 
remkracht die de bestuurder zelf uitoefent en worden 
tegelijkertijd de gordelspanners geactiveerd. 
Mocht een botsing niet meer te vermijden zijn dan remt het pre-crash systeem de 
auto maximaal af om de impact van de botsing zoveel mogelijk te reduceren.  
 

 
 
3.4.6 Adaptieve cruise control 
De adaptieve cruise control (ACC) werkt samen met het PCS-systeem. Deze cruise 
control houdt automatisch de afstand tot de voorligger op een vooraf ingestelde 
waarde. 
 

                
 
Als de weg weer vrij is, gaat de Prius automatisch weer rijden met de eerder 
ingestelde snelheid. 
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3.4.7 Intelligent Parking Assist-systeem 
Het Intelligent Parking Assist-systeem kan de bestuurder helpen bij het achteruit 
inparkeren en bij het fileparkeren. Het IPA maakt gebruik van een camera aan de 
achterzijde en op de voorschermen gemonteerde ultrasoonsensoren om de 
beschikbare parkeerruimte te beoordelen en het stuurwiel over de juiste hoek te 
verdraaien bij het achteruit inparkeren en fileparkeren. Het systeem regelt 
automatisch de besturing om de auto op de gewenste plaats te parkeren. De 
bestuurder hoeft geen stuurcommando‟s te geven maar hoeft tijdens het 
manoeuvreren alleen de snelheid te regelen.  
 

           
 
De nieuwe generatie Prius is uitgerust met een verbeterd Intelligent Parking Assist-
systeem dat meer gebruiksgemak biedt en sneller werkt. 
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3.4.8 Eco-kunststof vervaardigd van plantaardig materiaal 
De ingenieurs van Toyota hebben als eersten ter wereld spuitgietkunststof 
ontwikkeld die vervaardigd wordt op basis van plantaardig materiaal. Toyota is van 
plan het gebruik van koolstofneutrale kunststof, vervaardigd van plantaardig 
materiaal – ook wel bekend als ecologische kunststof – in toekomstige modellen uit 
te breiden; een proces dat nu is begonnen met de nieuwe generatie van de Prius. 
 
Er zijn twee soorten ecologische kunststoffen. De eerste soort is 100% volledig 
vervaardigd op basis van plantaardig materiaal. De andere soort is deels vervaardigd 
op basis van plantaardig materiaal en deels op basis van aardolie. Omdat planten 
deel uitmaken van beide typen grondstof, draagt het gebruik van een ecologische 
kunststof direct bij tot een lagere CO2-uitstoot. Dit omdat de meeste CO2 die bij de 
afvoer van het product vrijkomt, in een eerder stadium tijdens het groeien van de 
plant aan de atmosfeer is onttrokken. Groeiende planten zetten immers CO2 om in 
zuurstof, de zogeheten fotosynthese. Een goed middel tegen CO2-uitstoot is daarom 
ook het planten van planten die je dus vervolgens weer verwerkt tot kunststoffen in 
auto‟s. 
 
Op plantaardige basis vervaardigd schuim en spuitgegoten onderdelen zijn op talrijke 
plaatsen te vinden in de nieuw Prius, o.a. in de dorpellijsten, de 
bagageruimtebekleding en de kussens van de stoelen. 
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3.5. Motor en transmissie 
 
 
 
 
 
 
Gekozen tot International Engine of the Year in 2004 en Green Engine of the Year 
voor de vijfde achtereenvolgende keer in 2008, vertegenwoordigt Toyota‟s Hybrid 
Synergy Drive® de ultieme synergie van hoogwaardige technologie en milieubewust 
vooruitdenken bij het ontwerpen van aandrijflijnen. 
 
Het Hybrid Synergy Drive®-
systeem van de volgende 
generatie van de Prius is op 
talrijke punten aanzienlijk 
verbeterd. 90% van de 
componenten van de 
hybrideaandrijving is opnieuw 
ontworpen om het systeem 
lichter en compacter te 
maken, waarbij de nadruk lag 
op meer vermogen, een lager 
brandstofverbruik in de 
dagelijkse praktijk en betere 
prestaties bij lage buitentemperaturen. 
 
Maximise… 
Het systeemvermogen is toegenomen met 20%, van 113 naar 136 pk. De nieuwe 
Prius accelereert van 0 – 100 km/h in 10,4 seconden en is daarmee vergelijkbaar 
met alle auto‟s met een conventionele 2,0 liter motor. Het rijgedrag is hierdoor veel 
dynamischer. Doordat de nieuwe 1.8 motor veel minder toeren hoeft te draaien, is 
het rijgedrag nog comfortabeler en vooral stiller. Met name bij snel accellereren. 
 
Minimise… 
Tegelijkertijd is het totale brandstofverbruik verlaagd met 14%, waardoor de Prius bij 
de gecombineerde cyclus slechts 3,9 l/100 km verbruikt. Verder zorgt de toepassing 
van de grotere, 1,8 liter benzinemotor ervoor dat het toerental bij het rijden met hoge 
snelheid lager is, waardoor het brandstofverbruik onder dergelijke omstandigheden 
met 10% gereduceerd is. 

                
De nieuwe Prius voldoet met speels gemak 
aan de Euro 5-emissienormen en produceert 
slechts 89 g/km CO2. Een unicum voor een 
auto van dit formaat die bruikbaar, ruim en 
zeer veilig is. Rijdend in de EV-stand tot een 
snelheid van 50 km/h is de uitstoot van 
schadelijke stoffen zelfs nul. Het 
brandstofverbruik is dan eveneens… nul. 
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3.5.1 Componenten Hybrid Synergy Drive®-systeem 
In tegenstelling tot “mild”-hybride‟s – waarbij een extra elektromoto-r gebruikt wordt 
om de prestaties van de benzinemotor te verbeteren – en seriële hybrides – waarbij 
de wielen alleen door een elektromotor worden aangedreven – heeft de nieuwe Prius 
een volwaardig hybride systeem dat kan worden aangedreven door de benzinemotor 
en elektromotor alleen en door een combinatie van beide.  
 
Hybrid Synergy Drive® biedt dezelfde energiebesparende voordelen als een seriële 
hybride, gecombineerd met de voordelen op het gebied van prestaties van een 
parallelle hybride, waardoor de nieuwe Toyota op indrukwekkende, vloeiende wijze 
accelereert, bijzonder stil is en zich tegelijkertijd onderscheidt door een 
toonaangevend laag brandstofverbruik en een zo laag mogelijke uitstoot van 
schadelijke stoffen. 
 

        

   
 
De nieuwe generatie van het Hybrid Synergy Drive® parallelle systeem bestaat uit 
een 1,8 liter benzinemotor, een krachtige elektromotor, een generator, een high 
performance batterijpakket, een vermogensregeleenheid en een 
vermogensverdeelkast met een planetair stelsel om het vermogen van de 
benzinemotor, elektromotor en generator te combineren en te verdelen, afhankelijk 
van de bedrijfsomstandigheden. 
 
Bepalend voor de succesvolle montage van het Hybrid Synergy Drive®-systeem 
binnen het Prius-platform, met de motor voorin, is het feit dat de elektromotor, de 
generator en de vermogensverdeelkast zijn ondergebracht in een licht en uiterst 
compact transmissiehuis dat qua afmetingen vergelijkbaar is met een conventionele 
versnellingsbak. De nieuwe transmissie zelf is kleiner, 20 kg lichter en de 
aandrijfasverliezen zijn met 10 - 20% gereduceerd. 
 
3.5.2 1,8 liter Atkinson-cyclus benzinemotor 
 
Een nieuwe 1,8 liter 4-cilinder benzinemotor, die werkt volgens het Atkinson-principe, 
vervangt de 1,5 liter motor van de huidige Prius. Deze nieuwe motor levert een 
vermogen van 98 pk bij 5.200 tpm en een koppel van 142 Nm bij 4.000 tpm en hij 
levert een hoger koppel bij lagere toerentallen – een reductie van 300 tpm bij 120 
km/h – waardoor de motor minder geluid produceert en bij het rijden met een 
constante snelheid op lange trajecten 10% minder brandstof verbruikt. Dit maakt de 
nieuwe Prius vooral bij hoge snelheden zoals snelweggebruik stiller, zuiniger en 
schoner.  
 
In combinatie met het nieuwe gekoelde uitlaatgasrecirculatiesysteem zorgt de 
toepassing van de Atkinson-cyclus voor een aanzienlijke verlaging van het 
brandstofverbruik en van de uitstoot van schadelijke stoffen. 
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3.5.3 60 kW elektromotor 
De elektromotor werkt samen met de benzinemotor om de acceleratie te verbeteren 
en zorgt in zijn eentje voor de aandrijving bij het rijden met de Prius in de EV-stand. 
De nieuwe 60 kW elektromotor levert 20% meer vermogen en is 33% kleiner dan de 
elektromotor in de huidige Toyota-hybride. 
 

                        
 
Tijdens deceleratie en tijdens het remmen fungeert de elektromotor als een 
hoogvermogengenerator om regeneratief te remmen en het energiemanagement van 
het Hybrid Synergy Drive®-systeem te optimaliseren door de kinetische energie 
terug te winnen (die normaliter in de vorm van warmte verloren gaat tijdens het 
remmen en decelereren) in de vorm van elektrische energie die weer wordt 
opgeslagen in het high performance batterijpakket. 
 
 
3.5.4 Vermogensregeleenheid 
De nieuwe, 36% lichtere en 37% kleinere inverter schakelt sneller voor een hoger 
rendement en zet de gelijkspanning van het batterijpakket om in een hogere, 650 V 
wisselspanning om de elektromotor, en onder bepaalde omstandigheden de 
generator, aan te drijven, waardoor de prestaties van de vermogensregeleenheid 
aanzienlijk zijn verbeterd. 
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3.5.5 Hoogvermogenbatterijpakket 
Met behulp van de beproefde en betrouwbare nikkelmetaalhydridetechnologie is het 
vermogen van het Hybrid Synergy Drive®-batterijpakket verhoogd tot een maximum 
van 27 kW, waardoor de nieuwe Prius in de EV-stand kan worden aangedreven door 
uitsluitend de elektromotor. 
 
De afmetingen van het batterijpakket zijn verder gereduceerd om de invloed op de 
ruimte in het interieur te beperken en de opbrengst van de ventilator is met 15% 
vergroot om het koelrendement te verbeteren. 
 

                 
 
3.5.6 Keuze uit 3 rijstanden 
De traploze CVT intelligente automatische transmissie van de nieuwe Prius heeft drie 
afzonderlijke rijstanden die de bestuurder kan selecteren om de efficiency, de 
prestaties en het brandstofverbruik nog verder te verbeteren. 
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Bij het wegrijden vanuit stilstand en bij snelheden tot 50 km/h rijdt de nieuwe Prius in 
de basis automatisch in de EV-stand en wordt hij alleen door de elektromotor 
aangedreven. De bestuurder kan de EV-stand ook handmatig selecteren (mits de 
motor warm is). Deze unieke aandrijfmogelijkheid is niet beschikbaar in mild-hybrides 
omdat hiervoor de volwaardige hybridetechnologie van het Hybrid Synergy Drive®-
systeem nodig is. De actieradius bij het rijden in de EV-stand wordt bepaald door de 
mate waarin het batterijpakket geladen is. Door het rijden in de EV-stand produceert 
de auto in stadsverkeer nagenoeg geen geluid en is de uitstoot van schadelijke 
stoffen nul. Omdat bij het rijden in de EV-stand de benzinemotor uitgeschakeld is, 
levert de EV-stand een belangrijke bijdrage aan de reductie van het totale 
brandstofverbruik van de nieuwe Prius. 
  
In  de ECO-stand reageert de smoorklep minder direct op plotselinge bewegingen 
van het gaspedaal en wordt de regeling van de airconditioning geoptimaliseerd om 
het brandstofverbruik nog verder te verlagen. Afhankelijk van de rijomstandigheden 
kan de ECO-stand de rijder helpen een brandstofbesparing van 10 - 15% te 
realiseren. 
 
In de POWER-stand wijzigt ook de reactie op gasgeven en levert de Prius meer 
vermogen om de acceleratie te verbeteren en het rijplezier te vergroten. 
 

 
 
 
3.5.7 Eco Drive Monitor 
Ondersteund door vier instrumenten zorgt de Eco Drive Monitor ervoor dat de rijder 
met het Hybrid Synergy Drive®-systeem van Toyota zoveel mogelijk brandstof kan 
besparen. 
 
Een Energy Monitor geeft de actuele gebruiksomstandigheden van de motor weer en 
de richting waarin de elektrische energie stroomt. Dankzij de realtime weergave helpt 
deze monitor de bestuurder te begrijpen wat het principe is van de energiestromen in 
het Hybrid Synergy Drive®-systeem. 
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De Hybrid System Indicator geeft de actuele bediening van het gaspedaal weer, 
waardoor de bestuurder zijn gaspedaalcommando‟s en rijstijl kan aanpassen voor 
een zo laag mogelijk brandstofverbruik. 
 

 
 
De Consumption Monitor geeft het brandstofverbruik en de resultaten voor de 
terugwinning van energie weer met intervallen van een en vijf minuten, waarmee de 
bestuurder direct feedback krijgt over de invloed van zijn rijstijl op het 
brandstofverbruik. 
 

 
 
Een Past Record Monitor fungeert als dagteller en kan het gemiddelde 
brandstofverbruik weergeven.  
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3.7. Navigatie 
 
De Toyota Prius is leverbaar met 2 navigatiesystemen.  
 

- Hard Disk (HDD) Full Map navigatiesysteem af fabriek 
Standaard op Dynamic en Executive. 

- TNS510 Full Map navigatiesysteem als dealeroptie  
               
Het HDD systeem is fraai geïntegreerd in het dashboard. 
Via de Head Up Display worden signalen geprojecteerd in 
de voorruit. Dit navigatiesysteem maakt deel uit van het 
audiosysteem waarvoor de Hard Disk eveneens geheugen 
vrij heeft. Middels audiostreaming of het inlezen van een CD 
worden audiosignalen over gezet op de harde schijf. 
Bluetooth is eveneens beschikbaar voor het koppelen van 
een mobiele telefoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De audiofuncties zijn vanaf het stuurwiel te 
bedienen door gebruik te maken van de 
schakelaars links in de cirkel. Eveneens is het 
mogelijk of middels spraaksturing functies te 
bedienen.  
 
Voor het opnemen en beëindigen van een 
telefoongesprek bevinden zich eveneens 
schakelaars links op het stuurwiel. 
 
 
 
 

 
       Audio         Contactgegevens           Telefoon 
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Het HDD navigatiesysteem 
is gekoppeld aan het 
Integrated Parking Assist 
systeem (IPA). Vanaf het 
touchscreen wordt het beeld 
weergegeven dat door de 
camera achterop de Prius 
wordt vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Aspiration uitvoerig is optioneel als dealeroptie te voorzien van een geïntegreerd 
TNS510 Full Map navigatiesysteem met touchscreen en Bluetooth® handsfree 
systeem. Dit systeem wordt ingebouwd na kentekenafgifte en telt daardoor niet mee 
in de berekening van fiscale bijtelling voor zakelijke rijders. 



38 

 

4. Modeloverzicht 
 
De nieuwe Toyota Prius komt beschikbaar in 4 uitrustingsniveaus. Ook hier zien we 
nu de benamingen Comfort Edition, Aspiration, Dynamic en Executive. 

 
 

4.1. Uitrustingsniveaus 
 

 

 Comfort Edition 
o 15” lichtmetalen velgen met wieldoppen en 195/65R15 banden 
o 7 airbags, ABS, VSC+ en TRC 
o Actieve hoofdsteunen 
o Head up display 
o Gordelverklikkers voor en achter 
o Climate control 
o Radio/CD speler met 6 luidsprekers 
o Smart key (bestuurdersportier) 
o Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar 
o Elektrische lendesteun verstelling 
o Mistlampen 
o Elektrisch verstelbare en verwarmde asferische buitenspiegels in kleur 

van de carrosserie met geïntegreerde knipperlichten 
o Elektrische ramen (autofunctie alleen bij bestuurder) 
o Achterbank met middenarmsteun 60/40 neerklapbaar 
o Kunststof stuurwiel 

 
o Minder/meer uitrusting t.o.v. huidige Prius Comfort:  

 15” ipv 16” velgen 
 geen cruise control 
 Kunststof i.p.v. lederen stuurwiel 
 Mistlampen standaard 
 Head up display standaard 
 Smart Key (bestuurdersportier) standaard 
 Stuurwiel is nu ook in diepte verstelbaar 
 
 

 

 Aspiration (meeruitrusting t.o.v. Comfort Edition)   
o 17” lichtmetalen velgen met 215/45R17 banden 
o Cruise control 
o Lederen stuurwiel 
o Full smart entry 
o Premium audio met 2 channel versterkers, 8 speakers en Bluetooth® 
o regensensor 
o Velours bekleding  
o A, B en C-stijl met zacht materiaal i.p.v. kunststof bekleed 
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 Dynamic (meeruitrusting t.o.v. Aspiration)    
o Water afstotend glass in de twee voorste portieren 
o Schemer sensor / automatische verlichting 
o LED koplampen 
o Koplampsproeiers 
o HDD navi met parkeerhulpcamera achter en IPA 
o Automatisch dimmende binnenspiegel 
o Verlichting in de voetruimte voor 

  
 

 Executive Grade (meeruitrusting t.o.v. Dynamic) 
o Lederen bekleding 
o ACC adaptive cruise control 
o Pre-crash safety veiligheidssysteem 
 

 
 

4.2. Kleurenoverzicht 
 

4.2.1 Exterieurkleuren 
 
De nieuwe Toyota Prius wordt leverbaar met een keuze uit 8 exterieurkleuren. 
Hiervan zijn er 3 volledig nieuw voor deze auto en 2 nieuw voor Toyota in Nederland. 
 
Basislakken: 
040 Pure White  
202 Astral Black 
 
Parelmoerlak: 
070  Pearl White    bekend van de Toyota iQ 
 
Metalliclakken: 
1F7 Ultra Silver metallic  bekend van diverse modellen 
3R3 Barcelona Red netallic bekend van diverse modellen 
8T5  Royal Blue metallic   volledig nieuw. Donker blauwe kleur. 
8V1  Abyss Gray metallic   volledig nieuw. Midden grijs. 
 
Alle carrosseriekleuren zijn beschikbaar op de Aspiration, Dynamic en Executive 
modellen. De Comfort Edition is leverbaar in 040 Pure White, 202 Astral Black, 070  
Pearl White (PM) en 8V1 Abyss Gray metallic. 
 

4.2.2 Interieurkleuren 
 
Het interieur van de nieuwe Prius is te verkrijgen in de volgende combinaties: 
 
Comfort Edition: geen keuze: Midden grijze stof 
Aspiration:  keuze uit: Midden grijze stof & Aqua stof 
Dynamic:  keuze uit: Midden grijze stof & Aqua stof 
Executive:  keuze uit: Midden grijs leder & Aqua leder 
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4.3. Opties 
 

4.3.1 Fabrieksopties 
 

o Metallic lak         
o Parelmoer lak        
o Solar roof (i.c.m. 15 inch velgen) vanaf Aspiration   

 

4.3.2 Dealeropties 
 

 
o TNS510 Navigatiesysteem (voor Aspiration)     
o Lederen bekleding (diverse kleuren en designs) 
o Stoelverwarming i.c.m. lederen bekleding 

 
Voor volledig en actueel overzicht van uitrusting, specificaties en 
technische gegevens kunt u terecht op: 
 
http://www.toyota.nl/cars/new_cars/prius/downloads.aspx 
 
 

 

http://www.toyota.nl/cars/new_cars/prius/downloads.aspx

