
Toyota Prius 

De kracht van een goed  
idee.  

 
 
 
 

Autobedrijf Jos van Boxtel 

‘s-Hertogenbosch BV 



Plaats hier uw firmanaam 

Er is altijd een eerste…… 

‘s Werelds eerste hybride voertuig.  

 

De eer gaat naar de Electric Coupe 
van Baker. 

 

Deze getoonde versie is uit 1912. 
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Plaats hier uw firmanaam 



Plaats hier uw firmanaam 

Toyota Prius in Nederland 

Toyota Prius I 

- Japanse introductie in 1997. 

- Europese introductie in 1999. 

- In Nederland zijn er bijna 500 verkocht.  

Toyota Prius II 

- Introductie in 2004. 

- Deze versie is nog steeds in productie. 

- Tot 15 november 2007 zijn er in  

  Nederland ruim 8500 verkocht.  
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Plaats hier uw firmanaam 

Huidige Hybrid modellen van Toyota. 
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Over de hele wereld worden er diverse modellen geleverd. In totaal zijn er nu ruim  

1,5 miljoen hybride voertuigen geleverd. 



Plaats hier uw firmanaam 

Ook denkt TOYOTA aan de transport 
en diensten sector. 
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Plaats hier uw firmanaam 

Toekomstige modellen? 
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Plaats hier uw firmanaam 

          Toyota PriusToyota Prius                      vs.vs.                Hummer H2Hummer H2    

Het CNW onderzoek werkt met veel aannames. Zo word er aangenomen dat: 

- de Prius als tweede auto word gebruikt en de Hummer als eerste auto.  

- de levensduur van de Prius 12,1 jaar is en die van de Hummer 22 jaar.  

- er geen recyclingsprogramma bestaat voor de hybride accu’s.  

 

 

De CO2 uitstoot van de Prius is 104 gram per km. Dit zou op basis van 10 jaar lang  

15.000 kilometer rijden 15,6 ton CO2 uitstoot betekenen. De Hummer H2 zou is  

dezelfde situatie 81,9 ton CO2 hebben. Dat is een verschil van ruim 66 ton CO2 in  

het voordeel van de Prius! 

Autobedrijf Jos van Boxtel 

‘s-Hertogenbosch BV 



Plaats hier uw firmanaam 
Autobedrijf Jos van Boxtel 

‘s-Hertogenbosch BV 


