LAND CRUISER

DOELGERICHTE
K R A C H T.
LEGENDARISCH
E N A V O N T U U R L I J K.
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INTRODUCTIE

MET EEN OFF-ROAD HISTORIE DIE BIJNA 70 JAAR TERUGGAAT,
IS DE INMIDDELS LEGENDARISCHE TOYOTA LAND CRUISER
VOLSTREKT UNIEK. ALTIJD DOELGERICHT OP PAD ÉN WEER
VEILIG TERUG NAAR HUIS DOOR ZIJN GEPREZEN KWALITEIT,
DUURZAAMHEID EN BETROUWBAARHEID. ONGEËVENAARDE
OFF-ROAD PRESTATIES BRENGEN JE OP AVONTUURLIJKE
LOCATIES MAAR MET EEN HOOGSTAAND RIJCOMFORT EN
MAXIMAAL TREKVERMOGEN.
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Bijna zeventig jaar geleden bedwong de
eerste generatie van de Land Cruiser Mount
Fuji. Sindsdien is zijn reputatie onverwoestbaar.
Met zijn overgedimensioneerde ladderchassis
veroverde de Land Cruiser harten van klanten
over de hele wereld. De nieuwe Land Cruiser
is hierin niet anders – met zijn geavanceerde
technologie voor de openbare weg én het terrein.
Daarnaast beschikt hij over nieuwe innovatieve
veiligheidsvoorzieningen en overwint hij met
zijn krachtige prestaties zelfs het ruigste
avontuurlijke terrein.

EEN GEBOREN
ICOON.
VOOR ALTIJD
ONVERWOESTBAAR.
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3
Werelddebuut van de Land
Cruiser Series 200 – zijn
reputatie van legendarische
4x4 wordt opnieuw bevestigd.
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Series 150 - uitgerust met
geavanceerde off-road
technologie en innovatieve
veiligheidsuitrusting.
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De Land Cruiser Series 120 –
beschikt over nog betere
rijeigenschappen, zowel
op de weg als off-road.
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De Land Cruiser Series 100.
Vanwege zijn enorme betrouwbaarheid door de VN gekozen
voor reddingsoperaties.
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De Land Cruiser Series 90
met een verstevigd ladderchassis, onafhankelijke
voorwielophanging en een
nieuwe krachtige D-4D motor.
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De eerste Light Duty
uitvoering combineert
compromisloze kracht in het
terrein met veel rijcomfort.

1

De Land Cruiser Station
Wagon krijgt de beschikking
over een nieuwe, meer
geavanceerde 4x4 aandrijving.

1

Model BJ wordt geboren –
het eerste voertuig dat op
Mount Fuji een hoogte van
2.500 meter bereikt.

1

HISTORIE
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In de nieuwe Land Cruiser gaan doelgerichte kracht en een avontuurlijk kenmerkend
design hand in hand. Elke lijn heeft een duidelijke functie. Dat begint al bij de motorkap,
die er met zijn functioneel gekozen vorm voor zorgt dat u een beter overzicht heeft.
Tegelijkertijd zijn de koplampen en ventilatieopeningen laag gepostioneerd met oog op
een betere bescherming en een hogere doorwaaddiepte. De in hoogglans uitgevoerde 19”
lichtmetalen velgen geven de Land Cruiser een stoere krachtige uitstraling. De achterzijde
valt op met LED remlichten en een styling van de achterbumper die met aangepaste
bumperhoeken de wendbaarheid verbetert.
Sommige Land Cruiser versies beschikken standaard over Toyota Safety Sense 2*, dat
bestaat uit meerdere actieve veiligheidssystemen die u helpen om een aanrijding te
voorkomen, of de gevolgen daarvan beperkt te houden. Het systeem omvat een PreCollision System (PCS) met Pedestrian Detection, Adaptive Cruise Control (ACC), Lane
Departure Alert (LDA), Automatic High Beam (AHB) en Road Sign Assist (RSA). Een andere
nuttige functie die waakt over uw veiligheid is de Blind Spot Monitor (BSM) met Rear Cross
Traffic Alert (RCTA).
									
De nieuwe, ongeëvenaarde Land Cruiser
beschikt over een 2,8 liter D-4D commonrail dieselmotor, naar keuze gecombineerd
met een handgeschakelde of automatische
transmissie.

2.8 D-4D DIESEL 6A/T
Vermogen 204 pk
Verbruik* 9.2–9.6 l/100 km
CO2-uitstoot* 242–251 g/km
0–100 km/u 9.9 seconden
2.8 D-4D DIESEL 6M/T
Vermogen 204 pk
Verbruik* 9.6–9.8 l/100 km
CO2-uitstoot* 252–256 g/km
0–100 km/u 11.2 seconden
A/T = automatische transmissie
M/T = manuele transmissie
* Gecombineerde cyclus, WLTP normen.
6

Uitrusting volgens gekozen versie.

DESIGN

Door een rivier waden, heuvels beklimmen of afdalen over
rotsachtig terrein - de Land Cruiser rekent af met het zwaarste
terrein en brengt u ook veilig weer thuis. Zijn reputatie is niet
voor niets legendarisch. De Multi-Terrain Monitor (MTM)
met Under-Vehicle Terrain View en een functie als Panoramic
View geven u een direct helder overzicht van uw omgeving én
beeld onder de auto. Het Multi-Terrain Select system (MTS)
stemt de rijeigenschappen van de wagen automatisch af op
de omstandigheden. Zo heeft u onder alle omstandigheden
maximale controle.
MULTI-TERRAIN MONITOR (MTM) MET UNDER-VEHICLE
TERRAIN VIEW
PANORAMIC VIEW MONITOR*
MULTI-TERRAIN SELECT (MTS) MET CRAWL CONTROL*
LADDERCHASSIS*
ACTIVE TRACTION CONTROL (A-TRC)*
KINETIC DYNAMIC SUSPENSION SYSTEM (KDSS) OFF-ROAD*
ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION (AVS)*
HILL-START ASSIST CONTROL (HAC)*
DOWNHILL ASSIST CONTROL (DAC)*
TRAILER SWAY CONTROL (TSC)*
...
* Volgens de gekozen versie
(technologische uitleg: zie pagina’s 20 en 21).

KLAAR OM HET ALLERMOEILIJKSTE
TERREIN TE VEROVEREN.
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ACTIVE
BASISUITRUSTING
— 17” stalen velgen met banden 245/70R17
— Halogeen koplampen - automatisch
——LED dagrijlichten en LED mistlampen
——Bumpers in koetswerkkleur
——Zwart radiatorrooster
——Groen getinte ruiten
——Elektrisch regelbare en verwarmbare
buitenspiegels - wegklapbaar
——Kofferdeur met openende achterruit (5D)
——Volwaardig reservewiel (op achterdeur 3D)
——Pré-audio-uitrusting + 6 luidsprekers
——Audiobediening aan het stuurwiel
——Centrale console met verschuifbare armsteun
——Manuele A/C
——Smart entry & Start (met motion sensor)
——Elektrisch bediende ruiten (3 of 5)
——Stuurwiel en pookknop met urethaanbekleding
——Stuurwiel regelbaar in hoogte en diepte
——Bestuurderszetel regelbaar in lengte, hoogte en
met verstelbare rugleuning
——Neerklapbare achterzetels (2de rij) 60/40 (3D) 40/20/40 (5D)
——Stoffen zetelbekleding
——Verchroomde binnendeurhandgrepen
——Opening van de tankklep van binnenin
——7 airbags met uitschakelbare passagiersairbag
——Immobiliser
——Bevestigingshaakjes in de koffer
——Permanent 4X4 systeem
——ABS, EBD, BA, VSC
——TSC (stabiliteitscontrole aanhangwagen (5D)
——Limited slip achterdifferentieel Torsen LSD
——Actief tractiesysteem (A-TRC)
——Hill start assist (HAC) en (DAC op A/T)
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VERSIES

ACTIVE

9

COUNTRY &
COUNTRY PACK
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VERSIES

COUNTRY
BASISUITRUSTING
(bovenop de Active-versie)
——17’’ lichtmetalen velgen met banden 265/65R17
——Deurhandgrepen en buitenspiegels in
koetswerkkleur
——Verchroomd radiatorrooster
——Zijtreden
——Toyota Touch 2 (8’’ scherm)
——CarPlay & Android Auto
——Radio, DAB, Bluetooth, achteruitrijcamera,
USB, AUX
——9 luidsprekers
——Automatische A/C
——Cruise control
——Stuurwiel en pookknop met lederen bekleding
——Parkeersensoren achteraan
——Bagageafdekscherm
——220v aansluiting

COUNTRY PACK
(5 DEURS)
(bovenop de Country-versie)
——LED koplampen
——Koplampsproeiers
——Glazen open dak (Sunroof)
——Automatische A/C met 3 zones
——Elektrisch lendensteun op bestuurderszetel
——Elektrisch regelbare en en verwarmbare
voorzetels
——2 zetels op 3e zetelrij 			
(manueel neerklapbaar (P7)
——Verschuifbare achterzetels (2e rij)
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STYLE (3 DEURS)
DYNAMIC (5 DEURS)
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VERSIES

STYLE (3D)
BASISUITRUSTING
(bovenop de Country-versie)
——19’’ lichtmetalen velgen met banden 265/55R19
——Halogeen koplampen
——Verchroomd en zilverkleurig radiatorrooster
——Verdonkerde achterruiten
——Ruitenwissers vooraan met regensensor
——Verlichte zijtreden
——Glazen open dak (Sunroof)
——Navigatie Go Plus (MM19)
——Pioneer Premium sound system + 		
12 luidsprekers
——Cruise control (adaptatief)
——Elektrisch regelbaar stuurwiel
——Elektrochromatische achteruitkijkspiegel
——Hout look binnensierstrips
——Multi-info kleurendisplay met 4 periferische
camera’s, “under view” en 360° monitor (MTM)
——Parkeersensoren vooraan
——Toyota Safety Sense 2 (PCS, LDA, AHB, RSA)
——Gekoelde opbergruimte in de centrale console

DYNAMIC (5D)
(bovenop de Style-versie)
——LED koplampen
——Geen glazen open dak
——JBL Premium sound system + 14 luidsprekers
——TSC, BSM (+ RCTA)
——Kofferrails (geïntegreerd in de laadvloer)
——Elektrisch regelbare lendensteun op
bestuurderszetel
——Elektrisch regelbare en verwarmbare voorzetels
——Blokkeerbaar achterdifferentieel (Rear diff Lock)
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BLACK PREMIUM
(5 DEURS)
BASISUITRUSTING
(bovenop de Dynamic-versie)
——Zwart radiatorrooster
——Dakrails
——Zwartkleurige buitenspiegels
——Verwarmbaar stuurwiel met leder en houtlook
——Lederen/simili zetelbekleding
——Verwarmbare achterzetels (2e rij)
——Geventileerde voorzetels
——Verschuifbare achterzetels (2e rij)
——“Memory” functie
——Torsen LSD achterdifferentieel
——Geen blokkeerbaar achterdifferentieel (RDL)
——KDSS, dynamische en kinetische ophanging
——Adaptieve ophanging (AVS) + in hoogte
regelbaar (achteraan) (AHC)
——Glazen open dak (Sunroof)
——2 zetels op 3e zetelrij (elektrisch neerklapbaar)
+ centraal scherm met Blu-ray achteraan (optie)

14

VERSIES

BLACK
PREMIUM
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3.

1.

040 Pure

White

2.

1G3 Ash
17” stalen velgen
Standaard op Active
2. 17” alu velgen
Standaard op Country
3. 19” alu velgen (2-tone & machine-faced)
Standaard op Style, Lounge en Premium Black

A. Zwarte stofbekleding
Standaard op Active, Country
B. Zwarte “Premium” stofbekleding
Standaard op Style, Lounge en
Country Pack
C. Zwarte leder/simili zetelbekleding
Standaard op Black Premium
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A.

B.

2.

C.
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070 Pearl
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van de drukkleuren in deze folder.
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§
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SPECIFICATIES
VERSIES

Diesel

Diesel

2.8 D-4D 6 A/T

2.8 D-4D 6 M/T

9,2 - 9,6 / 9,4 - 9,6 (5P)

9,6 / 9,8 (5P)

242 / 246 - 251 (5P)

252 / 256 (5P)

Verbruik (WLTP-normen)
Gecombineerde cyclus (l/100 km)
CO2 (WLTP-normen)
Gecombineerde cyclus (g/km)
Motor (Euro class EURO 6.2) type (1GD-FTV)
Aantal cilinders

4 in lijn

4 in lijn

Injectiesysteem

Common rail - DOHC 16V

Common rail - DOHC 16V

Werkelijke cilinderinhoud (cc)

2755

2755

Max. vermogen (pk/kW@tr/min)

204/150@3000

204/150 @3000

Max. koppel (Nm@tr/min)

500@1600-2400

420@1.400-2.600

Maximum snelheid (km/u) - circuit

175

175

Acceleratie 0–100 km/u (sec)

9,9

11,2

Inhoud brandstoftank (l)

87

87

Ophanging
Vooraan

Dubbele driehoeksarmen (Wishbone)

Dubbele driehoeksarmen (Wishbone)

Achteraan

4-link

4-link Black Premium: KDSS, AVS en AHC achteraan

Massa’s
Minimum rijklare massa (kg)

3 deurs: 1990 - 2190 / 5 deurs: 2135 - 2430

3 deurs: 1990 - 2190 / 5 deurs: 2135 - 2430

Max. toegelaten massa (kg

3 deurs: 2600 / 5 deurs: 2930 - 2990

3 deurs: 2600 / 5 deurs: 2930 - 2990

Laaadvermogen (kg + bestuurder (B))

3 deurs: 340 - 550 (+B) / 5 deurs: 500 - 730 (+B)

3 deurs: 340 - 550 (+B) / 5 deurs: 500 - 730 (+B)

Sleepvermogen geremd / ongeremd (kg)

3000 (3500 optie) / 750

3000 (3500 optie) / 750

*Het brandstofverbruik, CO2 en geluidswaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een basisproductievoertuig, overeenkomstig de vereisten van de Europese
wetgeving gepubliceerd door de Europese Commissie. Voor meer informatie of indien u interesse heeft in de aankoop van een basisproductievoertuig, gelieve contact op
te nemen met Toyota Belgium NV/SA. Het brandstofverbruik en CO2-waarden van uw voertuig kunnen afwijken van de metingen. Rijgedrag zowel als andere factoren (zoals
wegcondities, verkeer, voertuigconditie, geïnstalleerde uitrusting, belasting, aantal passagiers, ...) spelen een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en CO2-uitstoot van de
wagen.
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1845 mm

SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

1605 mm

1140 mm

975 mm

2455 mm
4565 mm (met reservewiel)

1845-1895 (Premium) mm

1885 mm

1605 mm

915
mm
1075
mm

975 mm

1605 mm

4840 mm

1885 mm

42°
MAXIMALE KANTELHOEK

2790 mm

1885 mm

25-26°
MAX. WAADDIEPTE: 700 MM

31°
VERTREK - EN AANVALSHOEK

42°
MAX. HELLINGSHOEK
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TECHNOLOGIE

MTS (Multi-Terrain Select)*
U heeft de keuze uit
vier rijstanden voor het
terrein –“Rock”, “Mogul”,
“Loose rock” en “Mud &
sand”. Hiermee worden de
gasrespons, de werking van
de remmen en de traction
control afgestemd op de
rijomstandigheden, zodat
u altijd verzekerd bent van
optimale grip en controle .

* Uitrusting afhankelijk van de
gekozen versie.
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MTM (Multi-Terrain
Monitor)*
*Dankzij MTM kunt u het
gebied rond de auto goed
zien, waardoor u op koers
blijft en potentieel gevaar
kunt vermijden. Op het
display kunt u kiezen uit
zes verschillende beelden
van vier camera’s die uw
omgeving aan weerszijden
van de auto laten zien.
Ook heeft u vanuit het
interieur zicht op wat
er zich onder de auto
bevindt. Door simpelweg
de multifunctionele
schakelaar op het stuurwiel
in te drukken, heeft u
direct overzicht over uw
omgeving.

Hellingsmeter*
In zwaar terrein is het
bepalen van de exacte
hellingsgraad vaak
problematisch. Om dit
te vergemakkelijken,
wordt de hellings- en
koetswerkstand aangegeven
op het multiinfodisplay.
Zo kan u steeds met een
gerust gemoed uw weg
verderzetten.

HAC (Hill-start Assist Control)*
Met HAC rijdt u ook op een
steile helling soepel weg.
Nadat u het rempedaal
heeft losgelaten, worden
de remmen gedurende
maximaal twee seconden
vastgehouden. Zo voorkomt
het systeem dat de auto
achteruit rolt.

Kinetic Dynamic Suspension
System*
KDSS is een elektronisch
gestuurde, hydraulische
wielophanging. Op de
openbare weg staat dit
systeem met conventionele
stabilisatiestangen
garant voor een goede
wendbaarheid en ultiem
rijcomfort. Rijdt u in
zwaar terrein, dan worden
de wielen door KDSS
hydraulisch naar de grond
gedrukt, zodat u altijd
verzekerd bent van optimale
grip en stabiliteit.

Crawl Control*
Rij probleemloos in de zwaarste terreinomstandigheden zonder het gas- noch
rempedaal aan te raken – u moet alleen maar
sturen. Crawl Control grijpt automatisch
in op motor en remmen om een constante
kruipsnelheid aan te houden. Druk gewoon op
de toets ‘CRAWL’ en selecteer één van de vijf
snelheden. De snelheid kan al rijdend worden
geregeld.
Downhill Assist Control - op A/T*
Bij het afrijden van steile hellingen waarop
de motorrem alleen niet volstaat, regelt DAC
automatisch de remdruk naar de vier wielen
om een constante snelheid aan te houden. Dit
helpt wielblokkering voorkomen en maakt het
mogelijk om zelfs gladde hellingen af te dalen
met een lage, constante snelheid. Ook trillingen
op oneffen ondergrond worden tegengegaan,
wat de stabiliteit ten goede komt.
Permanente 4WD (Full-time 4WD)
Maximale tractie in alle omstandigheden is
verzekerd. Permanente vierwielaandrijving
verdeelt het motorkoppel optimaal over
de voor- en achterwielen. Normaal is dat
40:60 voor/achter. Bij de Land Cruiser kan dit
variëren tussen 50:50 en 30:70 naargelang de
ondergrond.
A-TRC (Active Traction Control)
Met A-TRC blijft u zelfs onder de zwaarste
omstandigheden rijden, zowel op de openbare
weg als off-road. Deze intelligente traction
control remt een eventueel slippend wiel af,
om het vermogen gelijkelijk te verdelen over
de drie wielen die wel grip hebben.

VFC (Variable Flow Control)
VFC regelt de stuurbekrachtiging in functie
van de rijsnelheid en de
stuurbewegingen. De
bekrachtiging neemt toe bij
lage snelheden om het sturen
te vergemakkelijken en neemt
af bij hogere snelheden voor
meer stuurgevoel.

ABS (Anti-lock Braking
System) multi-terrain*
Wanneer Multi-Terrain Select
is ingeschakeld, voorkomt
ABS wielblokkering op
losse ondergrond. Doordat
automatisch rekening wordt
gehouden met het terrein,
zijn optimale remprestaties
gegarandeerd.

AVS (Adaptive variable
suspension)*
AVS stuurt de vier schokbrekers onafhankelijk
van elkaar aan. Zo bent u
verzekerd van superieur
rijcomfort en een stabiele
wegligging. Met AVS kunt
u kiezen uit de rijstanden
Comfort, Normal en Sport.

BSM (Blind Spot Monitor)*
BSM maakt het veranderen
van rijstrook een stuk
veiliger. Als de radarsensoren
achteraan een voertuig
in de flank of de dode
hoek detecteren, licht een
waarschuwingsindicator op
aan de betreffende zijde.

ACC (Adaptive Cruise
Control)*
ACC combineert een
klassieke snelheidsregeling
met een afstandsregelfunctie
die een vooraf ingestelde
afstand tot voorliggers
aanhoudt.

BA (Brake Assist)
BA activeert automatisch de
noodremwerking wanneer
het rempedaal snel maar
onvoldoende hard wordt
ingetrapt. Dit gebeurt
door te meten hoe snel het
rempedaal wordt ingetrapt
en desgevallend de
remkracht te verhogen.

VSC (Vehicle Stability
Control)*
Vehicle Stability Control
(VSC) is een systeem dat
de wagen stabiliseert in
bochten en zo voorkomt dat
hij gaat slippen. Wanneer
tractieverlies of slipneiging
wordt gedetecteerd,
worden de 4 wielen
individueel afgeremd en het
motorvermogen beperkt
om de veiligheid in bochten
te maximaliseren.
Toyota Safety Sense 2*
Met Toyota Safety
Sense 2 beschikt u over
geavanceerde, actieve
veiligheidssystemen
die bijdragen aan een
nog veiliger en meer
ontspannen rijgedrag.
Actieve functies – PreCollision System met
Pedestrian Detection, Lane
Departure Alert, Automatic
High Beam, Road Sign
Assist en Adaptive Cruise
Control – vormen het hart
van Toyota Safety Sense 2.

Robuuste carrosserie op ladderchassis
De basis van de Land Cruiser is een robuuste
carrosserie geplaatst middels rubber blokken
op een ladderchassis. Beide zijn vervaardigd uit
hoogwaardig staal met een hoge treksterkte.
Het gewicht blijft daarmee laag, met een
maximale stevigheid en torsiestijfheid. Een
bijkomend voordeel van deze constructie is dat
het interieur gevrijwaard blijft van schokken in
de wielophanging, waardoor het comfort zelfs in
zwaar terrein hoog blijft.
Wendbaarheid door geoptimaliseerde draaistraal
De afmetingen van de Land Cruiser liggen samen
met een minimale draaistraal van 5,2 m (3-Deurs)
of 5,8 m (5-Deurs) aan de basis van een bijzonder
vlot rijgedrag, wat bijdraagt tot een verhoogde
wendbaarheid en stabiliteit.
Airbags SRS (Supplemental Restraint System)
De Land Cruiser is uitgerust met zeven airbags
die bestuurder en passagiers optimaal
beschermen, ook in de 7-zitsversie.
TSC (Trailer Sway Control)*
De TSC zorgt voor de stabiliteit van uw aanhangwagen in verschillende omstandigheden.
Het systeem gaat de wagen afremmen en de
achtervolgers door de stoplichten verwittigen.
Bandenspanningscontrole*
Het bandenspanningscontrolesysteem
waarschuwt de bestuurder bij verminderde
bandenspanning door middel van een sensor
op elk wiel.
RCTA (Rear Cross Traffic Alert)*
Wanneer u achteruit rijdt, bijvoorbeeld op
een drukke parkeerplaats, wordt u via Rear
Cross Traffic Alert (RCTA) gewaarschuwd
voor naderende voertuigen die u mogelijk
over het hoofd had gezien. Zodra het
systeem een andere auto opmerkt, klinkt een
geluidssignaal, en ziet u ook een waarschuwing
in de buitenspiegels.
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ZORGELOOS
TR ANQUILITÉ
RIJDEN

ONDERHOUDSPROGRAMMA

Het is een zeer eenvoudig programma dat voor uw
gemak werd ontwikkeld. Afhankelijk van de rijstijl
en de verkeersomstandigheden hoeft uw LAND
CRUISER slechts eenmaal om de twee jaar of om
de 30.000 km (naargelang wat het eerst komt)
naar de garage voor een volledige veiligheidsen gezondheidscontrole. Daarnaast dient ieder
jaar of om de 15.000 km (naargelang wat het
eerst komt) een tussentijdse veiligheids- en
gezondheidscontrole te gebeuren.

LAGE
ONDERHOUDSKOSTEN

Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om
onderhoudskosten tot een minimum te beperken.

ORIGINELE
ONDERDELEN

Om de geruststellende kwaliteit van Toyota te
kunnen garanderen, worden bij het onderhoud
van uw auto alleen originele onderdelen en
goedgekeurde componenten gebruikt.

UITGEBREIDE
GARANTIE

Maximum 5 jaar (60 maanden) gratis waarborg*:
de 3 jaar (36 maanden) beperkt tot 100.000
km (welke van de twee het eerst bereikt wordt)
Europese waarborg van de fabrikant wordt
verlengd met 2 jaar (24 maanden) tot in totaal
5 jaar (60 maanden) beperkt tot 200.000 km
(welke van de twee het eerst bereikt wordt
door Toyota Belgium N.V. op de nieuwe Toyota
voertuigen door haar geleverd vanaf 01.01.2019
en onder de voorwaarden Toyota Extracare 3+2
(meer informatie hierover vindt u bij uw erkend
Toyota verkooppunt in België of G.H.- Luxemburg
of op www.toyota.be – www.toyota.lu).

TOYOTA EUROCARE

ORIGINELE
ACCESSOIRES

De accessoires van Toyota worden gemaakt
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde
oog voor detail als uw Toyota. Voor de accessoires
van Toyota geldt een garantietermijn van drie jaar,
wanneer u deze gelijktijdig met uw Toyota heeft
gekocht.

* Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en
onderworpen aan voorwaarden. Meer informatie
op www.toyota.be – www.toyota.lu of in uw erkend
Toyota verkooppunt in België of G.H.-Luxemburg.

Wegbijstand Toyota Eurocare tot 10 jaar*:
wegbijstand 24 u op 24 u, in België, in G.H.Luxemburg en in meer dan 30 Europese landen,
gratis gedurende 1 jaar vanaf de datum van
levering van het voertuig en kan gratis verlengd
worden met telkens 1 jaar, totdat het voertuig de
leeftijd van 10 jaar bereikt heeft, op voorwaarde
dat het jaarlijks voorgeschreven onderhoud door
de fabrikant wordt uitgevoerd bij het erkende
Toyota netwerk in België of in G.H.-Luxemburg.
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242 - 256 G/KM*

9,2 - 9,8 L/100KM*

TOYOTA.BE
* Gecombineerde cyclus, WLTP normen. Gelieve te noteren dat de bovenvermelde cijfers overeenkomen met de Europese standaard testnormen. Deze cijfers zijn
een vergelijkingsbasis en weerspiegelen de resultaten van een normaal rijgebruik niet. Klanten die hierover meer informatie wensen, kunnen contact opnemen
met de erkende Toyota-verdelers. De waarden vermeld in deze brochure zijn vandaag de enige officiële verbuiks- en uitstootwaarden. Alle informatie in deze
folder was, voor zover wij konden nagaan, correct bij het in druk gaan. Gegevens over specificaties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen
verschillen van streek tot streek. Uw verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specificaties en uitrusting. Koetswerkkleuren kunnen lichtjes verschillen
van de drukkleuren in deze folder. Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zoder voorafgaande kennisgeving.
© 2020 door de Toyota Belgium NV. Niets in deze publicatie mag op om het even welke wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming vanwege Toyota Belgium NV.
10/20/LAND CRUISER/NL M9720-LANDC-NL

5 JAAR
GARANTIE

TOT

10 JAAR
BIJSTAND

