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HET VERHAAL VAN DE PRIUS  
BEGON IN 1997 
DE EERSTE HYBRIDE VOOR  
DE GROTE MASSA GAF EEN  
ANDERE DIMENSIE AAN AUTORIJDEN
NU IS HET TIJD VOOR  
HET VOLGENDE HOOFDSTUK

DE OORSPRONKELIJKE
HYBRIDE

GEKOZEN DOOR PIONIERS
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Vermogen 
Verbruik*
CO2 Uitstoot* 
Acceleratie 0–100 km/u 

HYBRID

1.8 Hybrid e-CVT

122 PK
4,1 – 4,6 l/100 km 
94 – 104 g/km
10.8 seconden

De 1.8-liter motor zorgt voor een 
soepel en levendig rijgedrag. 
De auto laadt zijn batterij op 
tijdens het rijden, zodat u geen 
laadkabel nodig heeft. En de 
Prius is de meest efficiënte 
hybride zonder stekker.

AL MEER DAN 20 JAAR KOPLOPER 
IN HYBRIDE TECHNOLOGIE

BEPALEND VOOR 
TOEKOMST

NOG STEEDS EEN 

De auto die meer dan twintig jaar geleden de 
hybride een gezicht gaf, is nog steeds een koploper. 
De Prius biedt dynamische prestaties en een 
uitstekend rijgedrag door intelligente vormgeving 
en technologie te combineren. Dat maakt deze auto 
zowel efficiënt als leuk om in te rijden. Hij is ook 
stiller dan ooit, voor een rustige rijervaring die u 
altijd op uw gemak stelt.

SPECIFICATIES

e-CVT = electronically controlled 
Continuously Variable Transmission
*  Gecombineerde cyclus volgens  

de WLTP normen.

KOPLOPER
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HYBRIDE
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DE STRAKKE LIJNEN VAN  
EEN OOGSTRELEND SILHOUET

Dit is een auto met een eigentijds uiterlijk dat 
bij zijn geavanceerde mogelijkheden past. Het 
kenmerkende, driehoekige Prius-silhouet is 
behouden gebleven, maar aan het nieuwe ontwerp 
zijn uiterst moderne, strakke lijnen toegevoegd om 
de luchtstroom te optimaliseren. Het resultaat is een 
auto die even plezierig is om naar te kijken als om 
mee te rijden.

Voorlichten
De voorlichten van de auto 
vormen twee stijlvolle units die 
de elegante glooiing van de 
motorkap benadrukken.

Achterlichten
De opvallende nieuwe 
achterlichtunits vestigen de 
aandacht op de gestroomlijnde 
horizontale lijnen van de auto.

EIGENTIJDS
ONTWERP

INTELLIGENTE AANDRIJVING
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DESIGN
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EEN INTERIEUR ONTWORPEN VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Bij het ontwerp van een uitnodigende ruimte is elk 
detail van belang. Het interieur van de Prius combineert 
hoogwaardige materialen met een strak, eigentijds 
ontwerp, terwijl de ergonomische stoelen in een aantal 
stijlvolle, nieuwe stoffen leverbaar zijn. Op een groot  
head-up display verschijnt informatie over snelheid en 
hybride aandrijving, alsook radarwaarschuwingen voor de 
afstand tot de voorligger. Het intuïtieve Toyota Touch® 2 
with Go systeem biedt daarnaast entertainment en 
navigatie zonder moeite.

Airconditioning
De slimme airconditioning  
gebruikt sensors om de 
luchtstroom alleen  
naar die stoelen te leiden  
waar iemand op zit.

Draadloze lader voor  
smartphones 
Dankzij een groot draadloos 
laadplateau kunt u compatibele 
toestellen zonder kabels opladen.

ECHT 
COMFORT

EN INTUÏTIEVE TECHNOLOGIE
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INTERIEUR
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ECHT ZORGELOOS RIJDEN  
MET TOYOTA SAFETY SENSE

Het innovatieve Toyota Safety Sense systeem biedt 
rijhulpsystemen van een hoger niveau. Het gebruikt 
22 strategisch rond de auto geplaatste sensoren 
om mogelijke gevaren te herkennen en u ervoor 
te waarschuwen, zodat u meteen kunt reageren. 
Hierdoor worden alle inzittenden van de auto en uw 
medeweggebruikers beter beschermd.

INFORMATIE 
DIE U HELPT

OM TE REAGEREN
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VEILIGHEID

Toyota Safety Sense
Vijf actieve technologieën 
vormen het hart van Toyota Safety 
Sense: Pre-Collision System* 
met voetgangersdetectie, Lane 
Departure Alert met stuurcorrectie, 
Automatic High Beam, Road Sign 
Assist en Adaptive Cruise Control.

Simple Intelligent Parking Assist 
Met behulp van ultrasone sensors 
wordt de auto automatisch op 
de gewenste plek ingeparkeerd, 
zowel tussen twee auto’s 
als achter een auto. Met de 
automatische remfunctie regelt 
u de achteruitrijsnelheid om 
aanrijdingen bij lage snelheden te 
voorkomen of verminderen.

Blind Spot Monitor 
Hierdoor kunt u veiliger van rijstrook 
veranderen. Als de radarsensors aan 
de achterkant een auto in de dode 
hoek naast of achter u waarnemen, 
gaat een waarschuwingslampje op 
de betreffende zijspiegel branden. 
Als zich een auto in uw dode hoek 
bevindt wanneer u richting aangeeft 
om van rijstrook te veranderen, 
knipperen de waarschuwingslampjes.

*  Technische benaming: 
Pre-Crash Safety System.
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COMFORT
EEN RIJKDOM AAN UITRUSTING EN STIJL
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VERSIES

BELANGRIJKSTE 
UITRUSTING

 — 15" lichtmetalen velgen
 — Lichtsensor
 — Mistlichten vooraan en achteraan
 — LED koplampen
 — Smart Entry & Start (bestuurdersdeur)
 — Automatische airco – dual zone
 — Achteruitrijcamera met hulplijnen
 — Toyota Touch® 2 multimediasysteem
 — 6 luidsprekers
 — DAB
 — Lederen stuurwiel
 — Multifunctioneel stuurwiel
 — Stoffen zetelbekleding
 — Toyota Safety Sense
 — Bandenherstelkit

Optioneel:
 — Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem 
& regensensor
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LOUNGE
STRAKKE STYLING, EXCEPTIONEEL COMFORT 
& HIGH TECH
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VERSIES

BELANGRIJKSTE 
UITRUSTING 
(BOVENOP DE COMFORT)

 —  17" lichtmetalen velgen
 — Smart Entry & Start (bestuurdersdeur, 
passagier vooraan en koffer)

 — Regensensor
 — Head-up display
 — Verwarmde voorzetels
 — Blind Spot Monitor (BSM)
 — Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
 — Elektrochromatische achteruitkijkspiegel

Optioneel:
— Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem
— Business Pack:
 – Draadloze lader voor smartphone
 – Parkeersensoren vooraan en achteraan
 – Intelligent Park Assist (IPA)
 –  Toyota Touch® 2 with Go 

navigatiesysteem
— Executive Pack:
 – Business Pack
 – Open dak*
 – Lederen zetels (leder + simili)

* 15" lichtmetalen velgen.
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ACCESSOIRES Uw nieuwe Prius is een opvallende auto en u kunt 
hem nog specialer maken met echte Toyota-accessoires. 
Ze zijn ontworpen met dezelfde zorg, aandacht voor 
details en kwaliteit als uw Prius.

1. Verlichte dorpellijsten 
Deze verlichte dorpellijsten stralen 
stijl en raffinement uit.

2. Aluminium dorpellijsten 
Geef uw Prius een aantrekkelijk 
designaccent en bescherm 
tegelijkertijd het lakwerk van  
uw dorpels. 

3. Zwarte zijdorpels
De contouren van deze zwarte 
dorpels geven uw Prius een laag 
profiel, dat subtiele kracht uitstraalt.

STYLING
1 2 

3 
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MyT is een verzameling connected 
services plus een Wi-Fi-unit voor 
uw auto, die ontworpen zijn om het 
u gemakkelijker te maken. Met de 
MyT-app, die tien services omvat, 
kunt u verbinding maken en in 
contact blijven met uw Toyota. En 
dankzij realtime updates, zoals 
waarschuwingen voor flitspalen 
en parkeerinformatie, wordt rijden 
in de stad nog eenvoudiger. Op 
basis van de data die MyT opslaat, 
kunt u ook in aanmerking komen 
voor lagere verzekeringspremies, 
maar het allerhandigste is toch 
wel dat u altijd weet waar uw 
auto geparkeerd staat. Met MyT 
bespaart u elke dag tijd en geld 
en hebt u minder zorgen.

Universele tablethouder 
Achterpassagiers kunnen nu 
onderweg werken of spelen. 
Dit dockingstation past in de 
hoofdsteun en biedt een stabiele 
basis voor vrijwel elke tablet.

MULTIMEDIA

ACCESSOIRES
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BESCHERMING

Achterspatborden
Bescherm het lakwerk van uw 
Prius tegen overtollig vuil, 
modder, spatten en steenslag 
met deze speciaal gevormde 
spatborden.

Sierlijsten
Bescherm de zijpanelen van uw 
Prius tegen krasjes en deukjes op 
parkeerterreinen.

Achterbumperbeschermplaat 
Bescherm het lakwerk op de 
bumper van uw Prius tegen 
krassen en strepen wanneer 
u zware voorwerpen in de 
bagageruimte laadt.
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ACCESSOIRES

TRANSPORT

Dakdragers
Deze sterke, afsluitbare, lichte 
en eenvoudig te monteren 
dakdrager maakt uw Prius 
bruikbaarder en stijlvoller.

Dakkoffer 
Deze gestroomlijnde box met 
een grote inhoud kan aan beide 
zijden geopend worden en is 
ideaal voor de wintersport. 
De centrale sleutel kan pas 
verwijderd worden wanneer alle 
vergrendelingspunten dicht zijn.

Afneembare trekhaak 
Deze afneembare trekhaak met 
eigen kabelset is een onmisbaar 
accessoire.
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3U5 Flame Red§

1G3 Ash Grey§

040 Pure White

KLEUREN
NEGEN VERSCHILLENDE MANIEREN OM OP TE VALLEN
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* Parelmoerkleur.  
§ Metaalkleur.

KOETSWERKKLEUREN

1F7 Ultra Silver§

4X1 Platinum Beige§ 8X7 Ice Blue§

218 Attitude Black§ 221 Midnight Emerald Blue§

089 Platinum Pearl White*
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WIELEN & ZETELS

1. 15" lichtmetalen velgen
 Standaard op de Comfort

2. 17" lichtmetalen velgen
 Standaard op de Lounge

EEN STIJLVOL ACCENT, VANBINNEN EN VANBUITEN

2. 1. 
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WIELEN EN ZETELS

1. Stoffen zetelbekleding, grijs
 Standaard op Comfort en Lounge

2. Stoffen zetelbekleding, zwart  
 Standaard op Comfort en Lounge

3. Lederen zetelbekleding, grijs 
 Optioneel op Lounge 

4. Lederen zetelbekleding, zwart 
 Optioneel op Lounge

4. 

1. 2. 

3. 
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SPECIFICATIES
UITSTOOT EN VERBRUIK

  1.8 Hybrid e-CVT  

Verbruik & CO2

Verbruik (WLTP) 4,1 – 4,6

CO2 (WLTP) 94 – 104

Euro-klasse & uitstoot

Euro-klasse Euro 6 AG

CO (mg/km) 97,3

THC (mg/km) 11,9

NMHC (mg/km) 9,9

NOx (mg/km) 3,1

Motorgeluid voorbijrijdend (dB(A)) 67,0

Het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de geluidswaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een basisproductievoertuig, overeenkomstig de vereisten van 
de Europese wetgeving gepubliceerd door de Europese Comissie. Het brandstofverbruik en de CO2-waarden van uw voertuig kunnen afwijken van de metingen. Rijgedrag zowel als 
andere factoren (zoals wegcondities, verkeer, voertuigconditie, geïnstalleerde uitrusting, belasting, aantal passagiers,...) spelen een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en de 
CO2-uitstoot van de wagen.

e-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission 

Volgens de WLTP normen
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SPECIFICATIES

MOTORGEGEVENS
  1.8 Hybrid e-CVT  

Motorcode 2ZR-FXE

Aantal cylinders 4, in lijn

Brandstofinjectiesysteem Elektronische injectie

Cilinderinhoud (cc) 1798

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

Compressieverhouding 13.0:1

Maximumvermogen motor (pk) 97

Maximumvermogen motor (kW/tpm) 72/5200

Maximum koppel (Nm/tpm) 142/3600

Totaal gecombineerd vermogen (pk) 122

Totaal gecombineerd vermogen (kW) 90

ELEKTROMOTOR HYBRIDE BATTERIJ

Type Permanente magneet Type Nickel-metaal hydride

Maximum output (kW) 53 Nominale voltage (V) 201,6

Maximum koppel (Nm) 163 Aantal batterijmodules 28

Maximum voltage (V) 600 Batterijcapaciteit (3u) Amp.u 6,5

PRESTATIES
  1.8 Hybrid e-CVT  

Maximumsnelheid (km/u) 180 

0–100 km/u (s) 10,8
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SPECIFICATIES
GEWICHT & SLEEPVERMOGEN

  1.8 Hybrid e-CVT  

Totaal gewicht (kg) 2515

Leeggewicht (kg) 1375

Geremd sleepvermogen (kg) 725

Ongeremd sleepvermogen (kg) 725

OPHANGING

Vooraan MacPherson strut

Achteraan Double wishbone

BINNENAFMETINGEN

Koffervolume met 5 zitplaatsen (l) 343 

Breedte (mm) 1490

Hoogte (mm) 1195

Lengte koffer met 5 zitplaatsen (mm) 502 

Breedte kofferruimte (mm) 1392

Hoogte kofferruimte (mm) 715

REMMEN

Vooraan Geventileerde schijf

Achteraan Schijf

BUITENAFMETINGEN

Lengte (mm) 4575

Breedte (mm) 1760

Hoogte (mm) 1470 / 1475

Spoorbreedte vooraan (mm) 1510 / 1530

Spoorbreedte achteraan (mm) 1520 / 1540

Overhang vooraan (mm) 960

Overhang achteraan (mm) 915

Wielbasis (mm) 2700
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1510 / 1530 mm 1520 / 1540 mm

1760 mm 1760 mm4575 mm

960 mm

SPECIFICATIES

WIELEN & VELGEN Comfort Lounge

15" lichtmetalen velgen  −

17" lichtmetalen velgen − *

Bandenherstelkit  

 = Standaard − = Niet beschikbaar * 15" in geval van open dak.
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In 2050 willen we de CO2-uitstoot van onze 
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs
geen schadelijke uitstoot.

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂-UITSTOOT
DOELSTELLING 1

We werken aan meer milieuvriendelijke designs 
– en analyseren en verfi jnen deze modellen 
totdat de impact op het milieu zo laag mogelijk 
is, gedurende de gehele levenscyclus*.

LIFE CYCLE – NUL CO₂-UITSTOOT
DOELSTELLING 2

Bij Toyota gaan we verder dan het  
creëren van milieuvriendelijke 
auto’s. We willen de wereld beter 
achterlaten dan we haar vonden. 
Daarom heeft Toyota voor 2050 zes 
milieudoelstellingen geformuleerd. 
Stuk voor stuk uitdagend, maar we  
zijn vastbesloten om positieve en 
duurzame impact te maken. Op  
onze maatschappij en op de  
wereld als geheel.

We zijn gestart met het opvangen van 
regenwater in onze productiefaciliteiten. 
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes 
ontwikkeld, zodat we water kunnen 
hergebruiken of veilig kunnen terugvoeren  
in de lokale watervoorraad.

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN  
VAN WATERVERBRUIK

DOELSTELLING 4

Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging van 
het hergebruik van materialen. Met als resultaat 
dat 95% van iedere Toyota Prius nu herbruikbaar 
is. Daarbij bieden we nieuwe en innovatieve 
methoden om uw voertuig in te leveren, wanneer 
hij uiteindelijk het einde van zijn reis bereikt.

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE EN SAMENLEVING

DOELSTELLING 5

*  De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd 
door TÜV Rheinland en gecertificeerd volgens de ISO 14040/14044 normen.

TOYOTA 2050 ENVIRONMENTAL  
CHALLENGES
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OMGEVING & GEMOEDSRUST

Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken te 
reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren 
van door ons gebruikte technologieën en 
schakelen we over op alternatieve energiebronnen. 
We zijn vastbesloten om onze fabrieken 
energiezuiniger te maken en vaker gebruik te 
maken van duurzame energiebronnen, zoals 
zonne- en windenergie en waterstof.

FABRIEK – NUL CO₂-UITSTOOT
DOELSTELLING 3

Om in harmonie te leven met de natuur, 
organiseren wij herbebossing, planten we 
bomen en groene stadstuinen en voeren  
we tal van andere groene initiatieven uit, op 
onze eigen grond en in de wijdere wereld.

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING  
IN HARMONIE MET DE NATUUR

DOELSTELLING 6

ZORGELOOS RIJDEN
MET UW TOYOTA

HYBRID SERVICE PROGRAMMA
Tot 10 jaar verlenging van de dekking op de
hybrid batterij: de hybrid batterij geniet van
5 jaar (60 maanden) Europese waarborg van
de fabrikant beperkt tot 100.000 km (welke 
van de twee het eerst bereikt wordt). Een 
positieve test van de hybrid batterij bij een 
onderhoud bij het erkende Toyota netwerk 
in Belgie of in G.H.-Luxemburg verlengt de 
dekking op de hybrid batterij telkens met 
1 jaar (12 maanden) beperkt tot 15.000 km 
(welke van de twee het eerst bereikt wordt, 
tot het voertuig de leeftijd van 10 jaar bereikt.

SERVICE VAN TOPKWALITEIT
Elk jaar of om de 15.000 km (wat eerst wordt 
bereikt) moet uw Toyota Prius op « Veiligheid 
en gezondheid » worden gecontroleerd.

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN
Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om 
onderhoudskosten tot een minimum  
te beperken.

UITGEBREIDE GARANTIE
Maximum 5 jaar (60 maanden) gratis 
waarborg: de 3 jaar (36 maanden) beperkt 
tot 100.000 km (welke van de twee het 
eerst bereikt wordt) Europese waarborg 
van de fabrikant wordt verlengd met 2 jaar 
(24 maanden) tot in totaal 5 jaar (60 maanden) 
beperkt tot 200.000 km (welke van de twee 
het eerste bereikt wordt) door Toyota Belgium 
N.V. op de nieuwe Toyota voertuigen door 
haar geleverd vanaf 01.01.2019 en onder 
voorwaarden Toyota Extracare 3+2 (meer 

informatie vindt u bij uw erkend Toyota 
verkooppunt in België of G.H.-Luxemburg  
of op www.toyota.be – www.toyota.lu).

ORIGINELE ONDERDELEN
Om de geruststellende kwaliteit van Toyota 
te kunnen garanderen, worden bij het 
onderhoud van uw auto alleen originele 
onderdelen gebruikt.

EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een 
startonderbreker, dat de zwaarste tests van 
verzekeringsmaatschappijen weerstaat.

TOYOTA EUROCARE
Wegbijstand Toyota Eurocare tot 10 jaar: 
wegbijstand 24u op 24u, in België, in  
G.H.-Luxemburg en in meer dan 
30 Europese landen, gratis gedurende 
1 jaar vanaf de datum van levering van het 
voertuig en kan gratis verlengd worden met 
telkens 1 jaar, totdat het voertuig de leeftijd 
van 10 jaar bereikt heeft, op voorwaarde dat  
het jaarlijks voorgeschreven onderhoud 
door de fabrikant wordt uitgevoerd bij het 
erkende Toyota netwerk in België of in  
G.H.-Luxemburg.

ORIGINELE ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt 
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met 
hetzelfde oog voor detail als uw Toyota. 
Voor de accessoires van Toyota geldt een 
garantietermijn van drie jaar, wanneer u deze 
gelijktijdig met uw Toyota heeft gekocht.
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OPMERKELIJK INNOVATIEF. 
ONGELOOFLIJK EFFICIËNT
DE POPULAIRSTE HYBRIDE TER  
WERELD IS BETER DAN OOIT

DE PRIUS 
LEIDT 

DE REST VOLGT

30



31



Maximum 5 jaar (60 maanden) gratis waarborg: de 3 jaar (36 maanden) beperkt tot 100.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt) Europese waarborg van 
de fabrikant wordt verlengd met 2 jaar (24 maanden) tot in totaal 5 jaar (60 maanden) beperkt tot 200.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt door Toyota 
Belgium N.V. op de nieuwe Toyota voertuigen door haar geleverd vanaf 01.01.2019 en onder de voorwaarden Toyota Extracare 3+2 (meer informatie hierover vindt u 
bij uw erkend Toyota verkooppunt in België of G.H.-Luxemburg of op www.toyota.be – www.toyota.lu). Wegbijstand Toyota Eurocare tot 10 jaar: wegbijstand 24u op 
24u, in België, in G.H.-Luxemburg en in meer dan 30 Europese landen, gratis gedurende 1 jaar vanaf de datum van levering van het voertuig en kan gratis verlengd 
worden met telkens 1 jaar, totdat het voertuig de leeftijd van 10 jaar bereikt heeft, op voorwaarde dat het jaarlijks voorgeschreven onderhoud door de fabrikant wordt 
uitgevoerd bij het erkende Toyota netwerk in België of in G.H.-Luxemburg. Tot 10 jaar verlenging van de dekking op de hybride batterij: de hybride batterij geniet van 
5 jaar (60 maanden) Europese waarborg van de fabrikant beperkt tot 100.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt). Een positieve test van de hybride batterij 
bij een onderhoud bij het erkende Toyota netwerk in België of in G.H.-Luxemburg verlengt de dekking op de hybride batterij telkens met 1 jaar (12 maanden) beperkt 
tot 15.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt, tot het voertuig de leeftijd van 10 jaar bereikt. Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en onderworpen 
aan voorwaarden. Meer informatie op www.toyota.be – www.toyota.lu of in uw erkend Toyota verkooppunt in België of G.H.-Luxemburg. Alle informatie in deze folder 
was, voor zover wij konden nagaan, correct bij het in druk gaan. Gegevens over specifi caties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen verschillen van 
streek tot streek. Uw verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specifi caties en uitrusting. Koetswerkkleuren kunnen lichtjes verschillen van de drukkleuren 
in deze folder. Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om specifi caties en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. © 2022 door de NV Toyota 
Belgium. Niets in deze publicatie mag op om het even welke wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium NV.

M9722-PRIUS-NL

PRIUS
DE OORSPRONKELIJKE HYBRIDE GEKOZEN DOOR PIONIERS 

www.toyota.be

4,1-4,6 L/100KM* 
Gecombineerde cyclus  
volgens de WLTP normen

94-104 G/KM*  
Gecombineerde cyclus  
volgens de WLTP normen

*  Gelieve te noteren dat bovenvermelde cijfers overeenkomen met de Europese standaard testnormen. 
Deze cijfers zijn een vergelijkingsbasis en weerspiegelen de resultaten van een normaal rijgebruik niet.

GARANTIE
5 JAAR

BIJSTAND

TOT

10 JAAR
HYBRIDE BATTERIJ

TOT

10 JAAR


