
Prius Accessoires



De Prius is ’s werelds meest geavanceerde 
auto. Innovatief en vernieuwend.  
Een toonbeeld van moderne technologie, 
gecombineerd met hoogstaand comfort  
en een onvergelijkbare rijbeleving. Met de 
originele accessoires van Toyota kunt u  
uw Prius exact inrichten en aankleden  
zoals u dat wenst. Kies voor accessoires 
voor nog meer comfort, gebruiksgemak  
en rijplezier. Goed om te weten is dat elk 
accessoire van even hoge kwaliteit en 
minstens zo innovatief is als de Prius zelf. 
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Speciaal voor u
Met zijn unieke, aerodynamische profiel is de Prius 
een opvallende verschijning. Zijn kenmerkende design 
is helemaal van deze tijd. De originele accessoires 
van Toyota geven u alle ruimte om uw persoonlijke 
stijl aan die van de Prius toe te voegen. 

U kunt kiezen voor extra veiligheid, nog meer comfort 
of voor het vergroten van de vervoers capaciteit.  
De accessoires uit deze brochure zijn door Toyota 
speciaal voor de Prius ontwikkeld. Ze zijn gemakkelijk 
te monteren, hebben een perfecte pasvorm en vormen 
zo een bijzonder waardevolle aanvulling op alles 
waar voor u uw Prius gebruikt.
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Stijlvol
Met de accessoires van Toyota kunt u uw persoonlijkheid op een subtiele 
manier tot uitdrukking brengen. Ze sluiten naadloos aan op het design van  
de Prius en dragen elk op hun eigen manier bij aan de stijlvolle uitstraling  
van deze bijzondere auto. 
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01 Ornament mistlampen  
chroom 
De verchroomde omlijsting  
accentueert de mistlampen.

02 Ornamentenset zijkant 
chroom  
Voor een stijlvolle afwerking 
van de flanken.

03 Beschermstrip op achter-
bumper (RVS uitvoering) 
Fraai roestvrij staal voor 
duurzame bescherming.

04 Ornament achterklep 
boven kentekenplaat 
chroom 
Een stijlvolle, verchroomde 
omlijsting van de kenteken-
plaat.

05 Ornament achterklep 
chroom 
Opvallende chroomafwer-
king aan de onderzijde van 
de achterklep.
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Beschermend
In de soms overvolle steden en in krappe parkeergarages is de kans op  
kleine beschadigingen van uw Prius groot. Daarom heeft Toyota accessoires  
ontwikkeld die zijn fraaie lak extra beschermen. 

Met stootlijstensets, spatlappen en parkeersensoren hebt u de keuze uit  
verschillende mogelijkheden om uw Prius in nieuwstaat te houden.
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01 Bumperprotectors (zwart) 
Beschermen de bumpers 
vóór en achter tegen  
krassen.

02 Stootlijstenset (zwart)  
Biedt extra bescherming 
aan de portieren.

03 Beschermstrip op  
achterbumper 
Transparant folie helpt 
beschadigingen van de  
lak van de achterbumper  
bij het in- en uitladen te  
voorkomen.

04 Portierwindschermen  
Gaan windgeruis tegen en 
voorkomen windresonan-
ties bij het rijden met 
geopende portierruiten.

05 Spatlappen  
Geschikt voor montage bij 
de voor- en achterwielen.

06 Slotset t.b.v. lichtmetalen 
velgen  
Met een unieke sleutel, ter 
voorkoming van diefstal 
van uw lichtmetalen velgen.

07 Parkeersensorenset  
In dezelfde kleur als de 
bumper van uw Prius.

07

06

09

Parkeerhulpsysteem
Het parkeerhulpsysteem van Toyota doet precies wat de naam zegt: bij het inparkeren helpt het om 
beschadigingen te voorkomen.  

Het systeem omvat ultrasone sensoren in de achter- en/of voorbumper. Deze activeren een geluids-
signaal dat in het interieur luider klinkt naarmate de auto dichter bij een obstakel komt. De geluids-
signalen van de voor- en achterzijde hebben elk hun eigen toonhoogte. 

De parkeersensoren aan de achterzijde schakelen zichzelf automatisch in bij het achteruitrijden.  
De sensoren aan de voorzijde zijn actief wanneer de auto minder dan 15 km/u rijdt. Zowel de voor- 
als achtersensoren zijn separaat uitschakelbaar.

 



Avontuurlijk
Het leven is een groot avontuur. Er valt zoveel te doen en te ontdekken.  
De Prius helpt u om al uw plannen te realiseren. Monteer de allesdrager  
en daarop eventueel de speciale dragers zodat u vrijwel alles mee kunt  
nemen wat u wilt.
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01 Afsluitbare allesdragerset 
(niet i.c.m. solar roof) 
Lichtgewicht, aerodyna-
misch design met inte-
grale vergrendeling.

02 Skibox zilver (410 liter) 
223x70x38cm 
Perfect geschikt voor de 
wintersport. De opening 

en centrale vergrendeling 
aan passagierszijde ver-
groten het gebruiksgemak 
en de veiligheid. 

03 Bagagebox zilver (380 liter) 
Aerodynamisch en ruim-
bemeten. Opent aan pas-
sagierszijde en is goed 
afsluitbaar. 

04 Skibox zwart  (390 liter) 
226x65x38cm 
Aerodynamisch design, 
met nog meer bergruimte. 
Opent aan passagierszijde 
en is goed afsluitbaar. 
Verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen.



07 08 Surfplankhouder met 
masthouder 
Een surfplank en een mast 
worden door deze dragers 
uitstekend op hun plek 
gehouden.

09 Boothouder 
Afsluitbaar en geschikt om 
een kayak-achtige boot te 
vervoeren.

10 Fietsdrager, Barracuda 
Op het lichtgewicht alumi-
nium frame zorgen voor-
gevormde houders voor 
een goed houvast van de 
fiets. Voorzien van een  
stevige anti-diefstal-
beveiliging.

05 Bagagebox zwart (380 liter) 
162x88x41cm  
Stijlvolle exterieurdetails 
geven deze bagagebox een 
extra bijzonder uiterlijk. 
Opent aan passagierszijde 
en is goed afsluitbaar.

06 Afsluitbare skihouders 
Er zijn twee afsluitbare 
modellen om uit te kiezen. 
In de kleinste houders  
passen vier paar ski’s of 
twee snowboards, in de 
grootste zes paar ski’s of 
vier snowboards. 

07 Fietsendragerbeugel 
Met deze beugel heeft u de 
mogelijkheid om een fiets-
drager aan de achterzijde 
van uw Prius te koppelen.
Ook leverbaar inclusief 
EuroClick fietsdrager, met 
plaats voor twee fietsen.
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Extra persoonlijk
Dankzij de rustgevende ambiance, ervaart u het  
interieur van de Prius als een aangename plek om  
in te vertoeven. Stil, rijk uitgerust en met meer dan 
voldoende ruimte om met een heel gezin in alle  
comfort te reizen. 

De accessoires van Toyota versterken dit gevoel en 
geven u de gelegenheid om uw Prius te personali
seren, zodat hij aan al uw wensen tegemoetkomt.  
Er gaat niets boven een volledig lederen interieur 
voor uw Prius. Kies voor extra comfort, veiligheid of 
gebruiksgemak en maak uw Prius extra persoonlijk.
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Praktisch
Iedereen kan de Prius op zijn of haar eigen levensstijl afstemmen. Zo zijn  
er praktische accessoires voor het reizen naar natuurgebieden of juist voor 
ritten door de stad. 

Kijk bijvoorbeeld naar de ruime keuze aan beschermende vloermatten. De 
bagageruimte kunt u voorzien van netten die kleine spullen op hun plaats 
houden. Ook is er een koelbox voor frisse drankjes onderweg. Er is zelfs een 
filter beschikbaar, dat de lucht reinigt voordat deze de auto binnenstroomt.
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01 Dorpelinstaplijstenset 
Lichtmetaal, afgewerkt  
met geborsteld aluminium. 
Voor een stijlvolle entree.

02 Laadvloerbescherming 
kunststof 
Duurzame mat met een 
hoge, opstaande rand, die 
beschermt tegen modder, 
vuil en vloeistoffen.

03 Bagagenet horizontaal 
Houdt de bagage stevig  
op zijn plaats.

04 Bagagenet verticaal 
De meest praktische 
manier om uw bagage-
ruimte opgeruimd te  
houden.

05 & 06 Mattenset velours 
Van zeer hoogwaardige 
velours, in de kleuren  
aqua en grijs.

07 Mattenset rubber 
Duurzame bescherming 
tegen modder en vocht.

08 Koel-/verwarmingsbox 
Houdt de inhoud naar 
keuze heerlijk warm of  
aangenaam koud. Werkt  
via de 12V aansluiting in  
de bagageruimte.

09 Interieurfilter (actief 
koolstoffilter) 
Helpt voorkomen dat 
pollen, stof, stank en uit-
laatgassen het interieur 
binnendringen.
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Veilig
Het is een geruststellende gedachte dat ook uw kinderen veilig en comfortabel in 
uw Prius kunnen zitten. Toyota heeft voor hen een reeks kinderzitjes ontwikkeld. 
Voor elke leeftijdscategorie is er een speciaal ontwikkeld kinderzitje beschikbaar.
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01 Kinderzitje G0 
Comfort en bescherming 
voor baby’s tot ongeveer 
15 maanden (tot 13 kg). 
Een geïntegreerd uittrek-
baar zonnescherm biedt 
bovendien extra bescher-
ming tegen zon en wind.

02 Kinderzitje G1 ISOFIX 
Voor kinderen van acht 
maanden tot vier jaar 
(ongeveer 9 tot 18 kg).  
Met zacht beklede, hoge 
zijsteunen voor een  
optimale zijdelingse 
bescherming. De ISOFIX 
beves tiging zorgt ervoor 
dat het stoeltje direct is 
verankerd aan de carros-
serie van de auto. Een 
bevestigingskoord aan  
de bovenzijde voorkomt 
dat het stoeltje voorover  
kantelt.

03

03 Kinderzitje G2 
Een stevig, in hoogte ver-
stelbaar zitje voor kinderen 
van drie tot en met twaalf 
jaar (ongeveer 15 tot  
36 kg). Voorzien van een 
verstelbare hoofdsteun. 
Dit stoeltje biedt de flexi-
biliteit om met uw kind 
mee te groeien. 
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Technische innovaties
Geavanceerde technologie is het kenmerk van de 
Prius. Zijn innovaties maken hem tot een enorm  
plezierige auto om in te rijden. 

Dit geldt ook voor de hightech accessoires die  
Toyota voor de Prius heeft ontwikkeld. Kies bij
voorbeeld voor het navigatiesysteem, dat u naar 
bestemmingen in heel Europa leidt. Of voor de  
mooiste communi catiemiddelen en entertain
mentsystemen voor onderweg. 

Goed om te weten is dat elk accessoire tot in de  
kleinste details is ontworpen voor een optimale 
gebruiksvriendelijkheid.
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Geraffineerd
De elektronische accessoires van Toyota bieden zoveel raffinement,  
dat deze een schitterende aanvulling vormen op de dynamiek van alledag. 

Of het nu gaat om in-car entertainment, navigatie door heel Europa of  
simpelweg de beste manier om met uw omgeving in contact te blijven,  
u vindt altijd accessoires die het leven veraangenamen en gemakkelijker 
maken. Bovendien vormt de ultrastille Prius het ideale uitgangspunt om  
optimaal van het aanbod te genieten.

01 Modulair in-car  
entertainment systeem 
7” LCD-scherm, voor een 
haarscherpe weergave van 
bijvoorbeeld films.

02 Koptelefoon 
De infrarood koptelefoon 
schakelt automatisch uit 
wanneer deze gedurende 
enige tijd geen signaal 
meer heeft ontvangen, om 
zo de batterijen te sparen. 

03 Afstandsbediening 
Hiermee kunnen alle inzit-
tenden gemakkelijk het 
systeem bedienen.
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Modulair in-car entertainment systeem
De tijd lijkt te vliegen voor passagiers die genieten van een DVD 
of game via het modulaire in-car entertainment systeem. 

Het bestaat uit een DVD-speler met CD- en MP3-compatibiliteit,  
twee 7” beeldschermen, twee infrarood koptelefoons, afstands-
bediening en een USB-ingang voor het voeden met bestanden 
rechtstreeks vanaf een USB-stick. 

Het systeem is ook te gebruiken buiten de auto. Het beeldscherm 
is in hoogte verstelbaar.

02
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TNS510 Full Map navigatiesysteem
De touchscreenbediening en het high definition 5,8” beeldscherm maken het TNS 510 navigatie/multi-mediasysteem bijzonder  
eenvoudig te bedienen. Het volledige kleurenscherm met duidelijke aanduidingen wordt ondersteund door duidelijke, gesproken  
aanwijzingen. Het systeem berekent snel routes door heel Europa, onthoudt eerdere bestemmingen en bevat Dynamic Route 
Guidance* dat helpt om files te vermijden.

De geïntegreerde radio/CD-speler (WMA/MP3/CDX) met Bluetooth® music-streaming, het Bluetooth® handsfreesysteem en een 
USB-aansluiting maken dit systeem compleet.

* Dynamic Route Guidance is afhankelijk van de beschikbaarheid van uitzendingen van Traffic Message Channel.

THF Bluetooth® handsfree set**
Ideaal wanneer uw Prius niet reeds op communicatie via  
Bluetooth® is voorbereid. De bediening via het stuurwiel en 
stemcommando’s is bijzonder gemakkelijk. Het systeem kan  
via de speakers ook muziekbestanden afspelen die zich op  
de telefoon bevinden. 
 
Bluetooth® uitbreidingsset** 
Extra gebruiksgemak voor bezitters van een Bluetooth® telefoon. 
De set omvat een kleine antenne en een snoerloze houder waarin 
u de telefoon kunt vastklemmen terwijl de batterij wordt opge-
laden. Leverbaar als aanvulling op reeds bestaande Bluetooth®-
technologie van Toyota, inclusief het handsfree-systeem.   
 
** Vraag uw Toyota-dealer naar de mogelijkheden.
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JBL® Premium Sound System
Wanneer muziek uw passie is, kunt u uw hart ophalen aan  
het JBL® Premium Sound System. Het optimaliseert het  
audiosysteem voor een adembenemende geluidsbeleving.  
Het bevat een 440 Watt DSP versterker, een 110 Watt sub-
woofer, speakers en woofers voorin en tweeters en woofers  
achterin. Zo komt muziek vanaf CD, radio en MP3-speler  
volledig tot zijn recht.



Geïntegreerd
Integratie en verbetering, daarom draait het bij de elektronische accessoires 
van Toyota. Haal meer uit het audiosysteem door bijvoorbeeld uw telefoon  
of mediaspeler erop aan te sluiten. U kunt zelfs een koppeling maken met de 
bedieningssystemen van uw auto en uw woning. 
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0201 DAB tuner 
Verbetert het geluid van 
uw audio- of multi-media-
navigatiesysteem doordat 
het digitale audiosignalen 
van CD-kwaliteit ontvangt. 

02 USB/iPod®/iPhone® link 
Gemakkelijk bereikbaar en 
overzichtelijk bij elkaar 
geplaatst in de midden-
console. Voor aansluiting 
op het audiosysteem of  
het optionele navigatie-
systeem.

03 HomeLink® 
Maakt het mogelijk om 
maximaal drie systemen 
vanuit uw auto te bedie-
nen, zoals een garagedeur, 
tuinhek of verlichting.

04 Antidiefstalsysteem 
Een krachtig alarm, als 
aan vulling op de stan-
daard startblokkering. 
Een optionele hellings-
hoeksensor waarschuwt 
bij onbedoeld opkrikken 
of wegslepen van de auto.
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Beschermend
Het moderne leven ontziet een auto niet. Gelukkig heeft Toyota accessoires 
ontwikkeld die uw Prius extra beschermen. Bovendien versterken ze het 
robuuste uiterlijk van deze veelzijdige auto.
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01 Brandblusser, gevaren-
driehoek en SOS tas 
Essentiële benodigdheden 
bij noodsituaties.

02 Veiligheidsvest  
Zien en gezien worden is 
van levensbelang bij pech 
onderweg.

03 Lakstift    
Voor het bijwerken van 
kleine beschadigingen en 
steenslag. Ook als spuitbus 
leverbaar.

04 Reservelampjes 
Een complete set lampjes 
voor de Prius. Om altijd  
bij u te hebben.

05 Onderhoudsproducten 
Ruitenreiniger, bekledings-
reininger, lederreiniger en 
ruitensproeiervloeistof.
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Voor meer informatie over Toyota, bel gratis
0800-0369 (op werkdagen van 9-17uur)
of bezoek de Toyota site www.toyota.nl

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het 
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de 
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
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