HIGHLANDER

INLEIDING

GO BIG.
GO HYBRID.

Stel dat je alles kon hebben! De nieuwe Toyota Highlander
is een hybride die het beste van beide werelden optimaal
combineert. Hij heeft het nodige vermogen voor lange ritten
op autosnelwegen, maar ook een lage CO₂-uitstoot voor
stedelijk verkeer. Het rijgedrag is uitstekend, zowel op steile
hellingen in de bergen als tijdens pendelverplaatsingen
in de stad. Door zijn gestroomlijnde ontwerp geeft hij
een zeer stijlvolle indruk, met een luxueus interieur dat
comfortabel ruimte biedt voor het hele gezin – met een
aanpasbare opbergruimte ongeacht de omvang van de
bagage. Stel u een wagen zonder compromissen voor.
Stel u de Toyota Highlander Hybrid voor.
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ELKE DAG HYBRIDE RIJDEN

VOOR ELKE RIT.
VOOR ELKE BESTUURDER.
De wereld evolueert snel. Zo ook de manier waarop
we reizen. De Toyota Highlander belichaamt deze
geest, dankzij de opties die zijn 2,5-liter Hybrid
Dynamic Forcemotor geeft. Kies hoe u wilt rijden met
NORMAL-, ECO- en SPORT-modi, elk met hun eigen,
op u afgestemde prestatieprofiel. Elk van deze rijstanden
kan worden gecombineerd met de EV-modus voor een
uitstootvrije rit. De Highlander Hybrid presteert beter
dan men van deze klasse zou verwachten, want
u kunt het rendement van de aandrijving aanpassen
en maximaliseren.
Welke stand u ook kiest, u bent altijd verzekerd van
acceleratie, vermogen en responsiviteit, én van een
stille en comfortabele rit.

HYBRID

2.5 L BENZINE HYBRIDE
AWD-I

Vermogen 248 pk
Verbruik§ 6.6–7.0 l/100 km
CO₂§ 149–158 g/km
Acceleratie 0–100 km/u 8.3 seconden
§
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WLTP, gecombineerde cyclus.
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RIJDEN MET HYBRIDE
VERMOGEN. RIJDEN
ZOALS U DAT WENST.

HYBRIDE RONDREIZEN

Het leven is een constante ontdekkingstocht.
Ongeacht of uw avontuur gepland of spontaan
is, de Toyota Highlander is uw ultieme metgezel.
Autosnelwegen moeten worden veroverd, maar
ook meer uitdagende terreinen. De nieuwe 2.5-liter
Hybrid Dynamic Force-motor is krachtig genoeg
om een aanhangwagen van 2 ton te trekken
en is gecombineerd met een AWD-i systeem,
dat automatisch in actie treedt waar dit nodig
is – wegrijden vanuit stilstand tot navigeren in
omstandigheden met weinig grip zoals ijs en sneeuw.
Door een bijkomende elektromotor achteraan,
onafhankelijk van de hoofdmotor, te activeren,
wordt extra aandrijfvermogen naar de achterwielen
verdeeld, waardoor doorslippen van de voorwielen
wordt tegengegaan. Dit reduceert zelfs onderstuur,
waardoor de Highlander met vertrouwen in bochten
kan glijden.
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INTERIEUR

RIJDEN IN STIJL.
RIJDEN IN COMFORT.
Echt vakmanschap gaat over details, kleine accenten
die een groot verschil maken. Binnenin de Toyota
Highlander betekent dit luxueuze lederen zetels, het
summum van comfort, met ingebouwde verwarming
en koeling, zodat bestuurder en passagiers zich altijd
comfortabel voelen. Voor de bestuurder geeft de
verhoogde zetelpositie een perfect zicht op de weg.
Het indrukwekkende 12,3-inch multimediadisplay toont
alles wat u maar kunt wensen, van navigatie tot uw
favoriete afspeellijst, steeds vlot afleesbaar tijdens het
rijden. Als de avond valt, verlicht de sfeervolle blauwe
LED-verlichting het interieur, zodat alles wat u nodig
heeft zichtbaar en binnen handbereik is. Dit is de
perfecte combinatie van stijl en essentie*.

*Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.
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INTERIEUR VOORNAAMSTE KENMERKEN

GECONNECTEERDE WERELD.
GECONNECTEERD RIJDEN.
Innovatie doet onze wereld vooruitgaan.
De nieuwe Toyota Highlander zit vol
technologie die niet alleen uw rij-ervaring
verbetert, maar zich ook integreert in
het dagelijks leven. Verbind gewoon uw
Apple- of Android-smartphone en u heeft
alles onder controle, van telefoneren tot
uw favoriete afspeellijsten en navigatie via
het 12,3-inch aanraakscherm. Breng rijden
op het volgende niveau met de MyT-app,
die u begeleidt bij uw hybride rijstijl en
inzichten biedt om u te helpen verbeteren.
Hij helpt u zelfs om uw geparkeerde wagen
terug te vinden. Met de nieuwe Toyota
Highlander heeft u alles wat u nodig heeft
voor uw volgende avontuur*.

12,3-inch multimediadisplay*
Standaard uitgerust met Apple CarPlay™ en Android
Auto™, zodat u uw telefoon heel eenvoudig kunt
aansluiten. U heeft alle controle op wat komt – alles is
toegankelijk via het 12,3-inch multimedia-touchscreen.
*Optioneel op de Dynamic Plus en standaard
op de Premium Plus.
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Draadloos uw smartphone opladen
Met een draadloos oplaadblok in de middenconsole,
waarop u enkel uw smartphone dient neer te leggen
om zijn batterij te regenereren terwijl u rijdt.

MyT-connectiviteit
Hybrid Coaching helpt om uw elektrische aandrijving te
optimaliseren, terwijl waarschuwingen voor flitscamera’s
voor u uitkijken. Verbind uw smartphone om van apps
te genieten direct op het infotainmentscherm van de
Highlander.

*Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.

Head-up display* en TFT-scherm
Bekijk nuttige informatie met het head-up display van
de Highlander, van snelheid tot stapsgewijze navigatie
en EV-rijbereik. U hoeft uw ogen niet meer van de weg
te halen.

Digitale achteruitkijkspiegel*
Beelden in reële tijd van een HD-camera bovenaan
op de achterruit verzekeren een ongehinderd zicht,
zelfs wanneer uw kofferruimte tot aan het dak is
volgestouwd.

*Standaard op de Premium Plus.

*Standaard op de Premium Plus.

11

INTERIEURCOMFORT

RUIMTE VOOR ZEVEN.
RUIMTE VOOR LEVEN.
Elke rit gaat zowel over uw gezelschap als over de
plaatsen die u bezoekt. Als iedereen gelukkig is, wordt
de ervaring des te beter. De Toyota Highlander kan
tot zeven personen comfortabel en in stijl vervoeren,
met zeer veel beenruimte voor elke zitplaats en een
ongelooflijk panoramisch dak*, zodat iedereen een
fantastisch zicht en een ruimtelijk gevoel heeft. Met
een automatische airconditioning met 3 zones kan
de temperatuur worden geregeld in de bestuurder-,
passagiers- en achterzones, zodat alle passagiers het
net zo warm of koel hebben als ze zelf wensen. Op de
voorste en tweede rij bieden verwarmde zetels nog
meer comfort. Individuele opbergruimtes en USBoplaadpunten houden iedereen bezig tijdens de rit.

*Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.
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RUIMTE OP VERZOEK

VEELZIJDIG INTERIEUR.
VEELZIJDIG LEVEN.
Het interieur van de Toyota Highlander kan worden
aangepast aan wat u ook maar wilt vervoeren. Met zeven
personen in de wagen biedt een 332*-liter bagageruimte
voldoende plaats voor iedereens bezittingen. Klap
de achterste rij neer en de ruimte groeit tot 865* liter
(configuratie met 5 zetels). Klap de tweede rij ook
neer en het resultaat is een wonderbaarlijke 1909* liter
opbergruimte (configuratie met 2 zetels). Na detectie van
uw Smart Key, gaan de grote achterdeuren automatisch
open wanneer u uw voet onder de bumper beweegt.
En een panoramisch dak met elektrisch inschuifbaar
zonnescherm laat net zoveel of net zo weinig natuurlijk
licht binnen als u wenst**.

Ruimte op verzoek
Wat uw wensen ook zijn, waar u ook gaat,
de Highlander biedt keuze uit diverse zetelconfiguraties.

7 zitplaatsen 332* liter

5 zitplaatsen 865* liter

* Tot het dak, incl. ondervloerse opbergruimte.
** Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.
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2 zitplaatsen 1909* liter
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VEILIGHEID

INTELLIGENT RIJDEN.
INTELLIGENTE VEILIGHEID.
Toyota Safety Sense beschikt over de nieuwste
technologieën om de meest voorkomende
ongevallen te helpen voorkomen. Zoals het
Pre-Collision System, dat bestaat uit Forward
Collision Warning, Pre-collision Brake Assist,
Autonomous Emergency Braking en Emergency
Steering Assist om het sturen te ondersteunen
in geval een potentiële botsing. Een recente
upgrade van het systeem biedt extra veiligheid op
kruispunten, dankzij de nieuwe Intersection Turn
Assistance-functie. De Highlander kan zelfs gevaar
detecteren dat van achter komt en maatregelen
nemen als een achteraanrijding lijkt te naderen.
De functies Speed en Lane Keeping Assistance
maken de rij-ervaring nog comfortabeler. Intelligent
Adaptive Cruise Control, bestaande uit Full Range
Adaptive Cruise Control en Road Sign Assist, past de
rijsnelheid aan, aan de snelheid aangegeven door
verkeersborden. Andere functies, zoals Lane Trace
Assist waaronder Lane Departure Alert met Steering
Control helpen om in het midden van het rijvak te
blijven. Bovendien biedt Automatic High Beam een
beter nachtzicht.

Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.
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Panoramic View Monitor
Helpt om parkeren veiliger en
gemakkelijker te maken. Combineert
beelden van vier camera’s om een
nagenoeg 360° 3D-beeld van de
omgeving te maken. Duidelijk
weergegeven op het Toyota Touch® 2
multimediascherm, kan de bestuurder
kiezen uit twee weergavemodi: Moving
View en See-through View.
Rear Cross Traffic Alert met automatisch
remmen
Laat toe om veilig achteruit uit een
parkeerruimte te rijden door andere
voertuigen te detecteren die uw dode
hoek naderen. RCTA waarschuwt met
een zoemer en knipperende indicatoren
op de buitenspiegels. Als de bestuurder
niet op tijd remt, treden de remmen
automatisch in werking om een
aanrijding te voorkomen of te beperken.
Blind Spot Monitor
Hiermee kunt u veiliger manoeuvreren
wanneer u van rijstrook verandert. Als
de radarsensors aan de achterkant
een auto in de dode hoek naast
of achter u waarnemen, gaat een
waarschuwingslampje op de betreffende
zijspiegel branden. Als zich een auto
in uw dode hoek bevindt wanneer u
aangeeft om van rijstrook te veranderen,
knipperen de waarschuwingslampjes.
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HIGHLANDER

HIGHLANDER.
VOORNAAMSTE
STANDAARDUITRUSTING
——18" lichtmetalen velgen
——Tijdelijk reservewiel
——Smart Entry & Start Systeem
——Apple CarPlayTM & Android AutoTM
——Toyota Safety Sense
——7" multi-infodisplay
——8" multimedia aanraakscherm
——DAB radio
——Auto A/C
——Draadloze lader voor smartphone
——Achteruitrijcamera
——Roof rails
——Donker getinte ruiten achteraan
——Mistlampen vooraan
——LED Dagrijlichten
——Blind Spot Monitor (BSM)
——Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
——Pro-Luxe simili lederen
zetelbekleding
——Verwarmde zetels vooraan

Interieurafwerking
Zwart Pro-luxe simili lederen interieur,
standaard op de Highlander.
18
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DYNAMIC PLUS

DYNAMIC PLUS.
VOORNAAMSTE
STANDAARDUITRUSTING
(BOVENOP DE HIGHLANDER VERSIE)
——20" lichtmetalen velgen
——Lederen interieur
——Elektrische opening van de koffer
——Buitenspiegels met geheugenfunctie
——Parkeersensoren vooraan en
achteraan
——Bestuurderszetel met
geheugenfunctie

OPTIES EN PACKS
Luxury Pack:
——Verwarmd stuurwiel
——Voorruitontdooiing
——Verwarmde voorruitsproeiers
——Geventileerde zetels vooraan
——12.3” multimedia aanraakscherm
——Navigatiesysteem
——JBL® Premium Sound System
——11 luidsprekers
Elektrisch panoramisch open dak
(Enkel in combinatie met Luxury Pack)

Interieurafwerking
Zwart lederen interieur.
Standaard op de Dynamic Plus versie.
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PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS.
VOORNAAMSTE
STANDAARDUITRUSTING
(BOVENOP DE DYNAMIC PLUS VERSIE)
——Verwarmd stuurwiel
——Elektrische binnenspiegel
——Head up display
——12.3" multimedia aanraakscherm
——Navigatiesysteem
——JBL® Premium Sound System
——11 luidsprekers
——360° camera (PVM)
——Geventileerde zetels vooraan
——Verwarmde zetels achteraan

OPTIES EN PACKS
Elektrisch panoramisch open dak

Interieurafwerking
Zwart lederen zetelbekleding, standaard
op de Premium Plus versie.
22

23

ACCESSOIRES

TRANSPORT IN STYLE.
Wat uw levensstijl ook is, Toyota heeft
het perfecte accessoire. Ze zijn allemaal
ontworpen om perfect te functioneren en
de look van uw Highlander aan te vullen.

Dakdragers
De aerodynamische en vergrendelbare dakdrager
is gemakkelijk vast te klikken op de dakrails van uw
Highlander. Hij is te gebruiken met een groot aantal
toebehoren.

Afneembare trekhaak
Om het grote trekvermogen van uw wagen optimaal te
benutten. De haak kan indien nodig worden
gedemonteerd.

Achterbumperbeschermplaat
De achterbumperbeschermplaat beschermt het lakwerk
in de bagageruimte, met extra stijldetails die het
ontwerp van uw wagen complementeren.

Ski- en snowboarddrager
Gebruiksvriendelijke skidrager voor 6 paar ski’s of
2 snowboards. Uw uitrusting is degelijk vastgezet
met 2 rubberprofielen.

Dakkoffer
Ruim en toch gestroomlijnd design, speciaal voor
de vakantie. Kan aan beide zijden worden geopend.

Opstaptreden
De opstaptreden verbeteren het robuuste uitzicht van
uw voertuig en biedt vlot toegang tot de op het dak
gemonteerde accessoires.

Fietshouder
Neem uw fiets veilig mee op het dak. De fietsenhouder
is vergrendelbaar op zowel fiets als dakdrager.
Het volledige assortiment toebehoren vindt u op toyota.be.
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ACCESSOIRES

BESCHERMING MET COMFORT.
Beschermingsaccessoires van Toyota
vormen het perfecte actieplan om krassen
en vuil te voorkomen. Uw Highlander
in topconditie houden.
Het volledige assortiment toebehoren vindt u op toyota.be.

Sierlijsten
Geef uw Highlander een extra beschermlaag om de
zijpanelen te vrijwaren. Zeer nuttig op parkeerterreinen
en goed afgestemd op de carrosseriekleur. Stijlvol en
efficiënt.

Rubberen kofferbescherming
De bagageruimtebekleding past perfect in
de bagageruimte van uw Highlander en beschermt
tegen vuil, gemorste vloeistof en modderige poten.
Het antislipoppervlak voorkomt bovendien dat bagage
gaat schuiven.
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Deurrandbescherming
Beschermt verticale deurranden tegen slagen die
schade aan het metaal of lakwerk van uw portier
kunnen veroorzaken.
Portiergreepbeschermfilm
Voorkomt kleine krassen in het lakwerk rond uw
portiergrepen.

Toyota Protect
Voorzie uw wagen van een duurzame coating die de lak,
zijruiten en velgen beschermt tegen vervuiling,
weersinvloeden en andere externe factoren.
Toyota Protect zorgt voor een moleculaire binding
met het materiaal, waardoor een bijzonder duurzame
beschermingslaag wordt gevormd.
Rubberen vloermatten
Als bescherming in de meest ongunstige
omstandigheden. Ongevoelig voor vuil, modder
en water.

Aluminium dorpellijsten Hybrid
Bescherm uw dorpellakwerk tegen krassen, deuken
en merktekens, en voeg een esthetische rand toe,
met aluminium dorpellijsten.
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KOETSWERKKLEUREN

ZETELBEKLEDING EN VELGEN

KOETSWERKKLEUREN.
De eerste indruk telt, en het stoutmoedige
ontwerp van de Toyota Highlander geeft een
stijlvolle indruk, waar u ook gaat. Kies uit
een aanbod van zacht parelende of metallic
kleuropties om echt op te vallen, van Emotional
Red tot Midnight Blue.

ZETELBEKLEDING EN VELGEN.
070 Pearl White*

1J9 Silver Metallic§

218 Attitude Black§

4X9 Blackish Brown§

1G3 Ash Grey§

1K5 Moondust*

Zwart Pro-luxe simili lederen
interieur Standaard op Highlander

18" lichtmetalen velgen
Standaard op Highlander

3T3 Emotional Red*

Zwart lederen interieur
Standaard op Dynamic Plus

Grijs lederen interieur
Standaard op Dynamic Plus

20" lichtmetalen velgen
Standaard op Dynamic Plus

Zwart lederen interieur
Standaard op Premium Plus

Grijs lederen interieur
Standaard op Premium Plus

20" lichtmetalen velgen
Standaard op Premium Plus

8X8 Midnight Blue§

* Parelmoerkleur.
§
Metaalkleur.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES.
Hybrid

UITSTOOT EN VERBRUIK

2.5L Benzine Hybride e-CVT AWD-i

Brandstofverbruik (l/100km)

Hybrid

MOTOR

2.5L Benzine Hybride e-CVT AWD-i

Motorcode

A25A-FXS

Gecombineerde cyclus - NEDC

5,1 - 5,5

Aantal cilinders

4 cilinders, in lijn

Gecombineerde cyclus - WLTP

6,6 - 7,0

Kleppenmechanisme

16-Valve DOHC, VVT-iE, VVT-i

Aanbevolen brandstof

95 of meer

Brandstofsysteem

Brandstofinjectie

Inhoud brandstoftank (liter)

65

Cilinderinhoud (cc)

2487

Boring x slag (mm x mm)

87.5 x 103.48

CO2 (g/km)
Gecombineerde cyclus - NEDC

116 - 124

Compressieratio

14.0:1

Gecombineerde cyclus - WLTP

149 - 158

Maximum motorvermogen (pk)

190

Diverse emissies

Maximum vermogen (kw/tpm)

140/6000

Euro klasse

EURO 6 AP

Maximum koppel (Nm/tpm)

239/4300-4500

CO (mg/km)

216.3

Totaal Hybrid systeem gecombineerd vermogen (pk)

248

THC (mg/km)

18.0

Totaal Hybrid systeem gecombineerd vermogen (kW)

182

NMHC (mg/km)

14.6

NOx (mg/km)

6.7

Elektrische motor vooraan

Hybrid vehicle battery

PM (mg/km)

0.24

Geluid voorbijrijdend (dB(A))

68.0

Type

Permanente magneet synchrone motor

Type

Nickel-metal hydride

Maximum vermogen (kW)

134

Nominale voltage (V)

288

Maximum koppel (Nm)

270

Batterij capaciteit (3u) amp. u.

6.5

Hybrid

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 Motor Europe NV/SA. Het brandstofverbruik en CO₂ -waarden van uw voertuig kunnen afwijken van de metingen. Rijgedrag zowel als andere factoren (zoals wegcondities,
verkeer, voertuigconditie, geinstalleerde uitrusting, belasting, aantal passagiers, ...) spelen een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en CO₂ -uitstoot van de wagen.
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PRESTATIES

2.5L Benzine Hybride e-CVT AWD-i

Maximum snelheid (km/u)

180

0–100 km/u (seconden)

8.3

OPHANGING

REMMEN

Vooraan

MacPherson Strut

Vooraan

Geventileerde schijf, 2 cilinders

Achteraan

Trailing arm double wishbone

Achteraan

Geventileerde schijf, 1 cilinder
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES.
Hybrid

GEWICHT EN SLEEPVERMOGEN (kg)

2.5L Benzine Hybride e-CVT AWD-i

STURING

Brutogewicht

4670 / 4720

Draaicirkel - band (m)

11.4

Leeggewicht

2015-2130

Sleepvermogen geremd

2000

WIELEN

Highlander

Dynamic Plus

Sleepvermogen ongeremd

700

Lengte

4966

Breedte

1930

Hoogte

1755

Spoor vooraan

1659

Spoor achteraan

1662

Overhang vooraan

988

Overhang achteraan

1128

Wielbasis

2850

18” lichtmetalen velgen



–

–

20” lichtmetalen velgen

–





Tijdelijk reservewiel







1755 mm

EXTERIEUR AFMETINGEN (mm)

Premium Plus

INTERIEUR AFMETINGEN (mm)
Lengte

2548

Breedte

1398

Hoogte

1190 / 1212

LAADVOLUME

1930 mm

Laadvolume (7, 5 en 2 zitplaatsen - tot het dak) (liter)

332 / 865 / 1909

Lengte laadruimte (5 zitplaatsen) (mm)

509

Algemene hoogte laadruimte (mm)

800

Lengte laadruimte (2 zitplaatsen) (mm)

1176
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1662 mm

1128 mm

2850 mm
4966 mm

988 mm

1659 mm
1930 mm
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TOYOTA 2050 ENVIRONMENTAL CHALLENGE
& ENVIRONMENTAL LIFECYCLE POLICY.

ZORGELOOS RIJDEN
MET UW TOYOTA.
HYBRID SERVICE PROGRAMMA

Bij Toyota gaan we verder dan
het creëren van milieuvriendelijke
auto’s. We willen de wereld beter
achterlaten dan we haar vonden.
Daarom heeft Toyota voor 2050 zes
milieudoelstellingen geformuleerd.
Stuk voor stuk uitdagend, maar we
zijn vastbesloten om een positieve en
duurzame impact te maken. Op onze
maatschappij en op de wereld als
geheel.

DOELSTELLING 1

DOELSTELLING 2

DOELSTELLING 3

In 2050 willen we de CO₂-uitstoot van onze
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs geen
schadelijke uitstoot.

We werken aan meer milieuvriendelijke designs
– en analyseren en verfi jnen deze modellen
totdat de impact op het milieu zo laag mogelijk
is, gedurende de gehele levenscyclus*.

Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken te
reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren
van door ons gebruikte technologieen
en schakelen we over op alternatieve
energiebronnen. We zijn vastbesloten om onze
fabrieken energiezuiniger te maken en vaker
gebruik te maken van duurzame energiebronnen,
zoals zonne- en windenergie en waterstof.

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂-UITSTOOT

LIFE CYCLE – NUL CO₂-UITSTOOT

FABRIEK – NUL CO₂-UITSTOOT

Tot 10 jaar verlenging van de dekking op de
hybride batterij: de hybride batterij geniet van
5 jaar (60 maanden) Europese waarborg van
de fabrikant beperkt tot 100.000 km (welke van
de twee het eerst bereikt wordt). Een positieve
test van de hybride batterij bij een onderhoud
bij het erkende Toyota netwerk in Belgie of in
G.H.-Luxemburg verlengt de dekking op de
hybride batterij telkens met 1 jaar (12 maanden)
beperkt tot 15.000 km (welke van de twee het
eerst bereikt wordt, tot het voertuig de leeftijd
van 10 jaar bereikt.

SERVICE VAN TOPKWALITEIT
Elk jaar of om de 15.000 km (wat eerst
wordt bereikt) moet uw Toyota Highlander
op “Veiligheid en gezondheid” worden
gecontroleerd.

DOELSTELLING 4

DOELSTELLING 5

DOELSTELLING 6

We zijn gestart met het opvangen van
regenwater in onze productiefaciliteiten.
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes
ontwikkeld, zodat we water kunnen
hergebruiken of veilig kunnen terugvoeren in
de lokale watervoorraad.

Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging
van het hergebruik van materialen. Met als
resultaat dat 95% van iedere Toyota Highlander
nu herbruikbaar is. Daarbij bieden we nieuwe
en innovatieve methoden om uw voertuig in te
leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde van
zijn reis bereikt.

Om in harmonie te leven met de natuur,
organiseren wij herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en voeren
we tal van andere groene initiatieven uit,
op onze eigen grond en in de wijdere wereld.

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE EN SAMENLEVING

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING
IN HARMONIE MET DE NATUUR

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
gebruikt.

UITGEBREIDE GARANTIE
* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s
is goedgekeurd door TUV Rheinland en gecertificeerd
volgens de ISO 14040/14044 normen.
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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)

MILIEU EN GEMOEDSRUST

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 Belgie of G.H.-Luxemburg
of op www.toyota.be – www.toyota.lu).

EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een
startonderbreker, dat de zwaarste tests van
verzekeringsmaatschappijen weerstaat

TOYOTA EUROCARE
Wegbijstand Toyota Eurocare tot 10 jaar:
wegbijstand 24u op 24u, in Belgie, 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 Belgie of in G.H.-Luxemburg.

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.
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THE NEW HIGHLANDER
GO BIG. GO HYBRID.
www.toyota.be

Voor zover wij weten, is alle informatie in deze brochure correct op het moment van druk. Details van de specificaties en uitrusting gegeven in deze brochure zijn
onderworpen aan de plaatselijke omstandigheden en vereisten en kunnen daarom verschillen van de modellen beschikbaar in uw regio. Gelieve uw plaatselijke
verdeler te vragen naar details over uw plaatselijke specificaties en uitrusting. Kleuren van de carrosserie van het voertuig kunnen licht verschillen van de geprinte
afbeeldingen in deze brochure. De leesbaarheid van de QR-codes aanwezig in deze brochure kan verschillen naargelang de scanner die u gebruikt. Toyota kan niet
verantwoordelijk worden gesteld mocht uw apparaat niet in staat zijn om de QR-codes te lezen. Toyota Belgium NV/SA behoudt zich het recht voor om eender welk
detail van de specificatie en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. © 2020-2021 door Toyota Belgium NV/SA. Geen enkel onderdeel van deze
publicatie mag op eender welke manier worden hernomen zonder voorafgaande geschreven toestemming van Toyota Belgium.
M9721-HIGHL-NL

