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Toyota Prius Plug-in
Hybrid sa stala Svetovým
ekologickým autom roka
2017
20. apríla 2017

Toyota Prius Plug-in Hybrid bola na medzinárodnom autosalóne v New Yorku
vyhlásená za Svetové ekologické auto roka 2017 (World Green Car). Tento prestížny
titul získala Toyota už druhý rok za sebou. V minulom roku toto ocenenie porotcovia
udelili modelu Mirai.
„Menovanie modelu Prius Plug-in Hybrid za svetové ekologické auto roka je pre nás veľkou
cťou,“ uviedol Jack Hollis, viceprezident skupiny a generálny riaditeľ divízie Toyota USA, a
doplnil: „Pre svetové automobilky nášho typu je toto ocenenie potvrdením nášho zamerania na
vývoj vozidiel, ktoré dokážu vyvolávať emócie a napĺňať potreby mobility zákazníkov zo
všetkých kútov sveta.“
Toyota Prius Plug-in Hybrid, nesúca v USA označenie Prime, bola vybraná z 12 nových
prihlásených modelov z celého sveta. Porotcovia hodnotili predovšetkým výfukové emisie,
spotrebu paliva a využívanie všetkých najmodernejších technológií pohonu (aj nad rámec
komponentov spaľovacích motorov), zameraných špeciálne na zlepšovanie ekologických
parametrov prevádzky.
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Toyota je už tradičným účastníkom súťaže o Svetové auto roka, ktorá sa tento rok koná už
po trinásty raz. Okrem minuloročného víťazného modelu Mirai sa Toyota môže pochváliť
ocenením „Svetová top trojka“ z roku 2010 pre model Prius, a to v kategórii Svetové
ekologické auto roka aj v celkovom poradí súťaže. Toyota GT86 bola v roku 2013
finalistom v „Svetovej top trojke“ súťaže Svetové auto roka. V roku 2009 sa potom Toyota
iQ dostala do finálovej 11, a v roku 2006 bojovala v kategórii Svetové ekologické auto roka
Toyota Harrier Hybrid.
Vozidlá naprieč všetkými kategóriami vyberá a volí medzinárodná porota zložená zo 75
popredných motoristických novinárov z 23 krajín celého sveta.
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