
MIRAI



INLEIDING

WATERSTOF IN  
ZIJN MOOISTE  
VORM

TECHNOLOGIE VOORTSTUWEN.

De nieuwe Toyota Mirai valt op door zijn slank, dynamisch 
silhouet. Het in het oog springende design harmonieert 
moeiteloos met de innovatieve technologie. Een luxueus 
interieur combineert klasse en comfort met naadloze 
technische integratie. De vernieuwde waterstofcel van de 
Mirai luidt het nieuwe tijdperk in van emissieloos rijden met 
rendement, toonaangevend vermogen en duurzaamheid.
Ga verder met de nieuwe Toyota Mirai.

32



INLEIDING

WATERSTOF IN  
ZIJN MOOISTE  
VORM

TECHNOLOGIE VOORTSTUWEN.

De nieuwe Toyota Mirai valt op door zijn slank, dynamisch 
silhouet. Het in het oog springende design harmonieert 
moeiteloos met de innovatieve technologie. Een luxueus 
interieur combineert klasse en comfort met naadloze 
technische integratie. De vernieuwde waterstofcel van de 
Mirai luidt het nieuwe tijdperk in van emissieloos rijden met 
rendement, toonaangevend vermogen en duurzaamheid.
Ga verder met de nieuwe Toyota Mirai.

32



DE KRACHT  
VAN WATERSTOF

STOOT ALLEEN WATER UIT. NIETS ANDERS.

De innovatieve brandstofcel van de Toyota Mirai combineert 
waterstof en zuurstof om zijn elektromotor met maximaal 
mogelijke efficiëntie aan te drijven. Het resultaat? Absoluut 
uitstootvrij en een zorgeloos rijbereik van meer dan 650 km. 
De nieuwe Mirai biedt een unieke, opwindende rij-ervaring 
met ongeëvenaarde stilte, achterwielaandrijving en 
uitzonderlijk acceleratievermogen. Dit is emissieloos rijden 
zoals u het nog nooit heeft ervaren. 

MOTOR & AANDRIJVING

TOYOTA MIRAI
Lengte (mm) 4,975
Breedte (mm) 1,885
Hoogte (mm) 1,470
Wielbasis (mm) 2,920
Aandrijving Achterwielaandrijving
Aantal zitplaatsen 5
Rijbereik Meer dan 650 km
Acceleratie 0-100 km/u 9.2s
Vermogen 174 pk
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EMISSIELOOS  
VOELDE NOG  
NOOIT ZO GOED

LUXE. GEHERDEFINIEERD.

De Mirai sluit lawaaierig stadsverkeer buiten en verwelkomt u 
in een ruimtelijk interieur met harmoniërend design dat
plaats biedt aan vijf passagiers. En wanneer de avond valt, 
houdt de sfeerverlichting alles perfect zichtbaar. Het extra 
grote informatiecluster staat u bij tijdens uw volledige rit. 
Mirai kan zelf instaan voor het parkeren met de ingebouwde 
Toyota Teammate Advanced Park, een Europese primeur. 
Intelligente technologie die het zware werk voor u doet.

COMFORT INTERIEUR
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GECONNECTEERD VOOR WERK EN ONTSPANNING.

Pendelen naar het werk of een lange avontuurlijke rit – de 
technologie van de Mirai verzekert vlot en aangenaam rijden.
U kunt uw telefoon draadloos opladen en perfect integreren 
met het 12,3” multimediascherm via Apple CarPlay™ of 
Android Auto™. Voor u vertrekt kunt u de Mirai zelfs via uw 
smartphone laten opwarmen of afkoelen tot de perfecte 
temperatuur, klaar om te vertrekken.

Uitrustingen en opties verschillen naargelang de gekozen versie.

VOOR MEER  
RIJPLEZIER

TECHNOLOGIE

98
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VAST BESLOTEN  
TO GO  
“BEYOND ZERO”

DRUPPEL VOOR DRUPPEL NAAR  
EEN WATERSTOFMAATSCHAPPIJ.

De enige uitstoot is water. Dankzij tientallen jaren innovatie 
kan de nieuwe Mirai deze ambitieuze doelstelling waarmaken. 
Zijn waterstofmotor is een echte pionier voor luchtkwaliteit 
en vormt een oplossing voor de uitstoot van broeikasgassen. 
Maar Toyota stopt daar nog niet. Van boten op waterstof tot 
voedingsbron voor het openbaar vervoer – waterstof verandert 
onze maatschappij. Het tijdperk van waterstof begint nu.

BEYOND ZERO

1110
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MIRAI
THE POWER OF HYDROGEN

STOOT ALLEEN WATER UIT, NIETS ANDERS 
www.toyota.be

* Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het officiële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt uw wagen automatisch gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, tot uw 
wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden. | Gecombineerde cyclus volgens de WLTP-normen. De bovenstaande cijfers stemmen overeen met de Europese testnormen voor vergelijkingsdoeleinden en 
weerspiegelen niet de normale rijresultaten weer. De in deze brochure vermelde waarden zijn op heden de enige officiële waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. | Alle informatie in deze brochure 
was correct bij het ter perse gaan. Informatie over specificaties en uitrusting kan van land tot land verschillen. Koetswerkkleuren kunnen licht afwijken van de in deze brochure gedrukte kleuren. | Toyota Belgium NV 
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan specificaties en uitrusting. | Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Toyota Belgium NV. | © 2022 Toyota Belgium NV.

Bijkomende informatie vindt u op www.toyota.be of in uw erkende Toyota-verkooppunt in België. 

M9721-MIRAI-NL

0 l/100 km* 

0 g/km*


