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Voorwaarden en inhoud verlengde waarborg TOYOTA 
 
Het hieronder vermelde voertuig heeft recht op verlengde waarborg tot 5 jaar,  
beperkt tot 150.000 km. 
 

1. Dit attest bevestigt de verlenging van de waarborg tot 5 jaar, beperkt tot 
150.000 km, voor de nieuwe Toyota-voertuigen verkocht door Toyota Belgium 
N.V., gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369.  

2. Toyota Belgium N.V. staat in voor de toepassing van de verlengde waarborg op 
de door haar verkochte nieuwe Toyota-voertuigen in de Europese Economische 
Ruimte volgens de hierna vermelde modaliteiten. 

3. De verlengde waarborg is enkel geldig voor het Toyota-voertuig hieronder 
geïdentificeerd en op voorwaarde dat al de onderhoudsbeurten die voorzien zijn 
in het “Toyota Waarborg- & Onderhoudsboekje” zijn uitgevoerd volgens de 
richtlijnen en de normen van de constructeur. 

4. Voor een herstelling onder de verlengde waarborg kan U zich wenden tot de in 
België en Luxemburg gevestigde Erkende Toyota Verdelers en/of Herstellers en 
hun eventuele bijkomende vestigingen in de Europese Economische Ruimte. 

5. De verlengde waarborg start na het verstrijken van de fabriekswaarborg 3 jaar 
beperkt tot 100.000 km. 

6. Uitgesloten incidenten van de vermelde verlengde waarborgen: 

• alle uitsluitingen voorzien in de fabriekswaarborg 3 jaar/100.000 km 

• koppelingsonderdelen, katalysator, roetfilter, batterij, gloeibougies, 
gloeilampen, remschijven, riemen, velgen en banden 

• alle toebehoren 

• multifunctionele mediasystemen 

• audio-, navigatie- en GPS-systemen 

• ruiten, koetswerkpanelen en schilderingen 

• afstellingen (wieluitlijning, enz.) 

• normale verouderingsverschijnselen zoals verkleuringen, trillingsgeluiden, … 
7. Indien het voertuig omwille van een door de verlengde waarborg van 5 

jaar/150.000 km gedekt incident geïmmobiliseerd is, zijn de sleepkosten tot de 
dichtstbijzijnde Erkende Toyota-verdeler en/of -hersteller gedekt door de 
Eurocare-bijstand. De instructies vermeld in de Toyota Eurocare-brochure 
dienen uiteraard nageleefd te worden. 

8. De verlengde waarborg vervalt automatisch na een termijn van 5 jaar vanaf de 
datum van indienstname van het voertuig of wanneer de 150.000 km werd 
bereikt voor het einde van deze vijfjarige periode (eerst bereikte limiet). 

9.  De waarborg is overdraagbaar aan de opeenvolgende eigenaars van het 
voertuig. 

10. Toyota Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om het voordeel van deze 
verlengde waarborg in te trekken in geval van bedrog of misbruik. 

 

 
Onderstelnummer:   
Leveringsdatum:  
 
 
 

Stempel van de Erkende Toyota Verdeler: 

 


