
Toyota Hybridbiler 



TOYOTA CAMRY  
218 HK. 18,2-18,9 KM/L. 
119-125 CO2 G/KM.
Luksus (C-segment) komfort og et hav  
af lækkert udstyr. 

BENZIN OG REN EL
Udtrykket “hybrid” kommer af latin og 
betyder på dansk krydsning eller blanding. 
Hos Toyota betyder hybrid samarbejdet 
mellem to motortyper: Den konventionelle 
benzinmotor og elmotor. En hybridbil fra 
Toyota kombinerer nemlig en benzinmotor 
med en arbejdsom elmotor. Bilen vælger 
helt automatisk, hvornår den skal benytte 
elmotoren eller benzinmotoren eller en 
kombination af begge. Man skal blot læne 
sig tilbage og køre.

TOYOTA COROLLA TOURING SPORT  
116-180 HK. 15,9-20,4 KM/L.  
101-143 CO2 G/KM.
Mellemklasse stationcar (C-segment)  
Rummelig kabine og god bagageplads. 

TOYOTA RAV4  
175-222 HK, 14,3-17,9 KM/L. 
126-158 CO2 G/KM.
Stor SUV (sport utility vehicle) (D-segmentet)  
høj indstigning, godt overblik.

TOYOTA PRIUS+   
134 HK. 17,2 KM/L.  
131-132 CO2 G/KM.
Rummelig MPV (Multi Purpose Vehicle) 
(D-segment) med 7 sæder, god bagageplads.

DER ER HYBRID OG DER ER 
TOYOTA HYBRID

+ En Toyota Hybrid har altid automatgear 
og højt udstyrsniveau

+ Ingen adfærdsændringer for dine chauf-
fører, da bilen selv oplader batteriet

+ Lavt CO2-udslip og langt på literen

+ Høj driftsikkerhed – i flere undersøgel-
ser, viser Toyota hybridbilerne sig, som 
de biler med færrest fejl af alle

MINDRE UDLEDNING AF NOX 
Udledningen af kvælstoffer (NOx) fra en 
Toyota hybridbil er op til 10 gange mindre 
end fra en dieselmotor. NOx har direkte 
og indirekte påvirkning på menneskers 
sundhed. Høje koncentrationer af gassen  
kan føre til en række sygdomme fx kroniske 
vejrtrækningsproblemer, hovedpine, kræft 
og ifølge eksperter  i sidste ende føre til 
tidlig død.

HENT EN NY TAXI HVERT 2. ÅR  
OG TIL 0 KR. I UDBETALING
Toyota Financial Services (TFS) kender 
særdeles godt til hybridbiler og er altid 
i stand til at finde en attraktiv løsning 
på finansiering eller leasing, der passer 
til den enkeltes behov. TFS tilbyder bl.a. 
taxivognmænd en garanteret restværdi på 

deres taxier, så man undgår at bekymre sig 
om brugtvognspris og serviceregninger. 
Denne garanterede restværdi giver vogn-
manden en økonomisk tryghed, fordi bilen 
blot skal leveres tilbage til TFS efter 2 år 
og 200.000 km. Vognmanden får dermed 
mulighed for udelukkende at fokusere på 
driften af sin forretning.

GARANTI PÅ DRIVLINJE PÅ  
4 ÅR/500.000 KM
Toyota Hybrid drivlinjegaranti giver en 
ekstra tryghed mod uforudsete udgifter 
til reparationer af drivlinjekomponenter 
og dækker Toyota-taxier i op til 4 år eller 
500.000 km. Den eneste forudsætning  
for at få Toyota Hybrid drivliniegaranti  
er, at taxien vedligeholdes i henhold til  
ser viceprogrammet.

Alle modellerne har Toyota Safety Sense. Se mere på toyota.dk


