
AVENSIS



VOORUITKIJKEN, IN BEWEGING BLIJVEN EN VOORTDUREND 
EVOLUEREN. VANUIT EEN OPRECHTE PASSIE OM ONZE KLANTEN 
TE BLIJVEN VERRASSEN – MET EEN AUTO DIE UW VERWACHTINGEN 
OVERTREFT. EEN AUTO DIE EVEN OPWINDEND ALS VEILIG IS. MET DE 
BLIK OP MORGEN, MAAR PASSEND BIJ UW WENSEN VAN VANDAAG. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
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Iets wat uit jezelf komt. Zelfvertrouwen stelt je in staat om de juiste keuzes te 
maken. Zoals de Avensis. Een auto die opvalt met een scherp nieuw uiterlijk 
en een zeer complete uitrusting ten aanzien van technologie, comfort en 
veiligheid. De Avensis. Slim bedacht.

Zelfvertrouwen is een ongrijpbaar iets. 
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VAN UW DAG

HET BESTE BEGIN 
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DESIGN

Met opvallende LED koplampen en achterlichtunits met V-vormige LED verlichting 
weerspiegelt het design het veelzijdige karakter van de Avensis Sedan en de Avensis Touring 
Sports. Details als de gestroomlijnde dorpellijsten en lichtmetalen velgen maken de stijlvolle 
Avensis compleet.

Met zijn scherpe, dynamische styling en zelfverzekerde weggedrag is 

de Avensis op alles voorbereid. Klaar voor de dagelijkse rit naar kantoor, 

het bezoeken van klanten of een dagje uit met de kinderen. 
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Zo geven accenten van mat chroom op het dashboard en fraaie soft-touch-materialen 
het interieur een premium uitstraling. Als bestuurder geniet u van de zachtlederen 
bekleding van het multifunctionele stuurwiel. Hiermee bedient u het hoge resolutie 
TFT-kleurendisplay in het instrumentarium, waarop u een scala aan praktische 
reisinformatie kunt afl ezen. Ook voor het nieuwste Toyota Touch® 2 multimedia- 
systeem met het grote 8" touchscreen vindt u de bediening op het stuurwiel. 

U hoeft geen kilometers te rijden om alle voordelen van 

de Avensis te ondervinden: in het interieur voelt u zich 

direct thuis.

MAAR BUITENGEWOON

NIET GEWOON, 

INTERIEUR

9



COMFORT VOOR AL 

UW ZINTUIGEN

Voor de afwerking van het interieur heeft u twee opties: 
het warme terracotta of het meer elegante lichtgrijs. Beide 
kunt u combineren met accenten van stof en Alcantara®, of 
met accenten van leder en Alcantara®. Met een elektrisch 
verstelbare lendensteun vindt u als bestuurder altijd de 
ideale zithouding, wat met name tijdens lange ritten zorgt 
voor meer comfort. Om het interieur nog ruimtelijker te 
maken, kan de Avensis ook worden uitgerust met een groot 
glazen Toyota Skyview® panoramisch dak.

In het slim ontworpen interieur van de 

Avensis komt u volledig tot rust.
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INTERIEUR
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DE 21E EEUW 

TECHNOLOGIE VOOR 
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TECHNOLOGIE

Bluetooth®

Het TFT-display is een uitermate praktische bron van informatie. U kunt er bijvoorbeeld 

ritgegevens afl ezen, alsmede uw gemiddelde snelheid en het brandstofverbruik. Het 

display biedt dezelfde kleurrijke graphics als Toyota Touch® 2. Ook kunt u er informatie 

van Toyota Touch® 2 afl ezen, zoals navigatie, telefoon, muziekinstellingen en de functies 

van Toyota Safety Sense.

TFT-display

Dit gebruiksvriendelijke multimediasysteem biedt via een 8" kleurendisplay informatie 

en entertainment. Het systeem vormt uw verbinding met de buitenwereld. Zo kunt u 

telefoongesprekken voeren, uw favoriete muziek beluisteren, het navigatiesysteem 

bedienen en de parkeerhulpcamera achter bekijken – dit alles via een 8" groot, 

overzichtelijk touchscreen. 

Toyota Touch® 2

Op het hoge resolutie TFT-kleurendisplay in het instrumentarium vindt u essentiële 

reisinformatie, waaronder aanwijzingen van het navigatiesysteem. Het display werkt ook 

samen met Toyota Touch® 2.

Alle informatie en entertainment die u zich kunt wensen.

TFT kleurendisplay

Parkeerhulpcamera 3D stadsplattegronden MP3 & iPod® aansluiting
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De hier afgebeelde 18" lichtmetalen 
velgen zijn niet leverbaar in Nederland.
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PRAKTISCH

GEEF UW WENSEN 

DE RUIMTE

Met meer dan genoeg been- en hoofdruimte voor alle passagiers 

voelt het interieur uitzonderlijk ruim aan. De 60/40 deelbare 

achterbank zorgt in Avensis Sedan en Avensis Touring Sports voor 

extra fl exibiliteit. De royale bagageruimte van de Avensis heeft een 

laadvolume van 509 liter. Kiest u voor de extra ruimte van de Avensis 

Touring Sports, dan meet het laadvolume zelfs 543 liter. Zo heeft de 

Avensis altijd een passend antwoord, ongeacht uw plannen.

Of u nu onderweg bent voor een zakenrit of voor 

een uitje met het gezin, de Avensis heeft alles om 

uw bezigheden te ondersteunen.

Een laadvolume tot 543§ 

liter, een praktische 

organizer en bagagerails 

met verstelbare ankers 

zorgen ervoor dat u grote en 

kleinere voorwerpen zonder 

problemen kunt vervoeren. 

3. Laadvolume

Deze fl exibele stoel-

opstelling is ideaal wanneer 

u langere voorwerpen mee 

wilt nemen. 

2. 60/40 deelbare 

achterbankIn een handomdraai creëert 

u een laadvolume van 1.609 

liter*. Om in- en uitladen te 

vergemakkelijken, beschikt 

u over een vlakke laadvloer.

1. Vlakke laadvloer

 * Avensis Touring Sports – VDA laadvolume met achterbank neergeklapt.

 § Avensis Touring Sports – VDA laadvolume met achterbank in de normale stand.

2.

1.

3.
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KIEZEN HOEFT NIET

Een even krachtige als betrouwbare partner voor lange ritten, snel woon-werkverkeer en alle andere bestemmingen 
die u kunt bedenken. Met een gunstige kilometerkostprijs vanwege het lage brandstofverbruik. Ondertussen staan 
de uitgekiende wielophanging en besturing garant voor vlotte rijeigenschappen en optimaal comfort. 

De zuinige en schone motoren van de Avensis voldoen aan al uw wensen. 

PRESTATIES OF EFFICIENCY? 

Motor  1,6 liter benzine   
VVT-i 6 M/T 

1,8 liter benzine 
VVT-i 6 M/T

 1,8 liter benzine 
VVT-i automaat   

Koppel  160   Nm 180   Nm  180   Nm 

Vermogen  97    kW (132 pk)     108    kW (147 pk)     108    kW (147 pk)    

M/T = Manuele transmissie
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MOTOREN
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1.

2.

3.

4.

TOYOTA SAFETY SENSE

UW VEILIGHEID IN GOEDE HANDEN

De basis hiervoor wordt gevormd door vier actieve veiligheidstechnologieën: 
Pre-Collision System*, Lane Departure Alert, Automatic High Beam en Road Sign 
Assist. Daarnaast beschikt de Avensis standaard over nog veel meer innovatieve 
veiligheidsvoorzieningen.

In de Avensis bent u beter beschermd dan ooit. Toyota Safety 

Sense omvat geavanceerde veiligheidssystemen die uw reis 

nog veiliger en ontspannender maken.

3. Pre-Collision System* 

Het Pre-Collision Systeem van Toyota Safety 
Sense maakt gebruik van sensoren en een camera 
om medeweggebruikers te registreren. Bij een 
potentieel gevaarlijke situatie hoort en ziet u 
waarschuwingssignalen en treedt automatisch de functie 
Brake Assistance in werking. Reageert u niet voldoende 
alert, dan treedt automatisch het remsysteem in werking 
om een aanrijding te voorkomen, of om de gevolgen 
ervan zoveel mogelijk te beperken.

4. Automatic High Beam 

Automatic High Beam is ontworpen voor optimaal zicht 
in het donker, voor alle weggebruikers. Een camera 
registreert tegemoetkomend verkeer en voorgangers 
en meet tevens de felheid van de straatverlichting. 
Ook schakelt het systeem automatisch tussen groot- 
en dimlicht, ter bevordering van de veiligheid tijdens 
het rijden in het donker.

1. Road Sign Assist 

Road Sign Assist houdt voor u de verkeersborden in de 
gaten, en zorgt ervoor dat u op het hoge resolutie TFT-
kleurendisplay nuttige informatie als snelheidsbeperking 
of inhaalrestricties kunt afl ezen. Het systeem geeft een 
hoor- en zichtbaar waarschuwingssignaal als u zich niet 
aan de verkeersborden houdt.

2. Lane Departure Alert

Lane Departure Alert registreert met behulp van een 
camera de wegmarkering in het wegdek en geeft u een 
waarschuwingssignaal wanneer u zonder richting aan 
te geven uw rijbaan verlaat. Vervolgens kunt u zelf een 
stuurcorrectie uitvoeren.

* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.
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VEILIGHEID
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COMFORT

De Avensis Comfort beschikt over een indrukwekkende standaarduitrusting, met onder meer 

Pre-Collision System en halogeen koplampen. In het interieur bent u verzekerd van het comfort 

van leder op het multifunctionele stuurwiel en de nieuw ontworpen versnellingspook. 

Belangrijkste kenmerken 

  – 16" stalen velgen met wieldoppen 

  – Manuele airconditioning

  – Radio/CD-speler met AUX, USB en 12V 

aansluiting, Bluetooth® en 6 speakers

  – Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

buitenspiegels met LED knipperlichten

  – Achterbank 60/40 gedeeld neerklapbaar 

  – Automatisch dimmende binnenspiegel

  – Cruise control

  – Lederen stuurwiel

  – Lederen pookknop

  – Elektrisch bedienbare ramen voor

  – VSC+ en TRC

  – LED achterlichten met Active-Brake functie

  – Pre-Collision System

  – LED dagrijverlichting

  – Knie-airbag

  – Bandenspanningscontrolesysteem

  – Thuiskomer reservewiel

Optioneel:

  – Lederen bekleding

  – Stoelverwarming voorstoelen (alleen i.c.m. 

lederen bekleding)
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UITVOERINGEN
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ASPIRATION

De Avensis Aspiration heeft zwarte stoff en bekleding, gecombineerd met Alcantara® accenten in de kleur lichtgrijs. 

Ook beschikt u met Toyota Touch® 2 over moderne multimediavoorzieningen, met onder meer een 8" touchscreen 

en een parkeerhulpcamera die inparkeren gemakkelijker maakt. 

Belangrijkste kenmerken Aspiration (extra t.o.v. Comfort)

  – 16" lichtmetalen velgen

  – Elektrisch inklapbare buitenspiegels

  – Mistlampen voor

  – Climate control met links/rechts gescheiden klimaatzones

  – Toyota Touch® 2 multimediasysteem met 8" touchscreen 

en parkeerhulpcamera achter

  – Kleuren multi-info display

  – Lendesteunverstelling bestuurdersstoel

  – Zwarte stoff en bekleding met lichtgrijze 

Alcantara® accenten

  – Elektrisch bedienbare ramen achter

  – Regensensor

  – Automatisch inschakelende dimlichten

  – Automatic High Beam

  – Road Sign Assist

  – Lane Departure Alert

Optioneel:

  – Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem

  – Toyota Touch® 2 with Go Plus navigatiesysteem

  – Lederen bekleding

  – Stoelverwarming voorstoelen (alleen i.c.m. 

lederen bekleding)
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UITVOERINGEN
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DYNAMIC EN SKYVIEW® EDITION

Sportieve rijders kiezen voor de Avensis Dynamic, met zwarte stoff en bekleding, naar keuze gecombineerd 

met lichtgrijze of terracotta Alcantara® accenten. Het exterieur valt op met stijlvolle details als de LED 

koplampen met dagrijverlichting, 17" velgen van geborsteld lichtmetaal en privacy glass. Kiest u voor de 

Skyview® Edition dan rijdt u nog comfortabeler door het grote Skyview® panoramadak wat veel extra licht 

brengt in het interieur en het Toyota Touch®2 with Go navigatiesysteem.

Belangrijkste kenmerken Dynamic (extra t.o.v. Aspiration)

  – 17" lichtmetalen velgen

  – LED koplampen met automatische hoogteverstelling

  – Bochtenverlichting in mistlampen

  – Privacy glass

  – Full Smart Entry met startknop

Optioneel:

  – Zwarte lederen bekleding met lichtgrijze of terracotta 

Alcantara® accenten, stoelverwarming beide voorstoelen 

en ruitenwisserontdooier vóór (terracotta interieur niet 

i.c.m. ext. kleur 8T5)

  – Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem

  – Toyota Touch® 2 with Go Plus navigatiesysteem

Belangrijkste kenmerken Skyview® Edition 

(extra t.o.v. Dynamic)

  – Glazen panoramadak

  – Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem 

(inclusief 3 jaar gratis kaartupdates)

Optioneel:

  – Lederen bekleding

  – Stoelverwarming voorstoelen (alleen i.c.m. 

lederen bekleding)
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UITVOERINGEN
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EXECUTIVE

De topuitvoering Executive combineert hoogstaand comfort met slimme technologie. Zo 

geniet u van Go Plus navigatiesysteem, lederen bekleding en stoelverwarming in uw Avensis. 

Belangrijkste kenmerken Executive (extra t.o.v. Dynamic)

  – 10 speakers

  – Bagagerails in bagageruimte met verplaatsbare 

ankers (Touring Sports)

  – Zwarte lederen bekleding

  – Stoelverwarming

  – Ruitenwisserontdooier vóór

  – Toyota Touch® 2 with Go Plus navigatiesysteem

De hier afgebeelde 18" lichtmetalen 

velgen zijn niet leverbaar in Nederland.
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UITVOERINGEN
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Met deze accessoires geeft u uw auto extra bescherming, zodat u deze zo lang mogelijk in 
topconditie houdt. Om u te helpen parkeerschades te vermijden, is de Avensis uitgerust 
met parkeersensoren die u waarschuwen voor obstakels. Nog een accessoire om uw auto 
te beschermen zijn de beschermfi lm rond de portiergrepen en een stijlvolle, roestvrijstalen 
beschermstrip op de achterbumper die de lak van de achterbumper beschermt. Voor de 
laadruimte kunt u kiezen voor een omkeerbare mat die het tapijt beschermt.

Bescherming

Toon uw persoonlijke smaak met chroom. Elegante chroomaccenten 
maken uw Avensis nog fraaier, met details als een chroom ornament 
voor de voorbumper, chroom ornamentenset die de fl anken van de 

Chroom

De accessoires van Toyota zijn ideaal om uw Avensis af te stemmen op uw persoonlijke smaak. 

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

auto benadrukken en een chroom ornament voor de achterklep. 
Met het chroom uitlaatsierstuk wordt zelfs de uitlaat een opvallend 
designdetail.

Ideaal voor entertainment op maat in 
de auto. De basis van het modulaire 
systeem wordt gevormd door een 
handig dockingstation in de rugleuning 
van de voorstoelen, waarmee u de 
beschikking heeft over een scala aan 
entertainmentfuncties.

Universele tablethouder aan de hoofdsteun, 
zodat de passagiers veilig een iPad® 
of een ander tablet kunnen gebruiken. 
Geschikt om tablets van vrijwel elk formaat 
horizontaal of verticaal te bevestigen.

Rear entertainment system Tablet houder
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Allesdragerset

Deze uit robuust, 
lichtgewicht aluminium 
vervaardigde 
allesdrager vormt een 
solide basis om bagage 
om het dak te kunnen 
vervoeren. Voorzien 
van geïntegreerde 
veiligheidssluiting.

Zonneschermen

Beschermt tegen de 
zon en nieuwsgierige 
blikken, zonder 
nadelige gevolgen 
voor uw uitzicht. 
Leverbaar voor 
de achterste zijruiten 
en de achterruit.

Laadvloerbescherming

Mat van slijtvaste 
kunststof met een 
opstaande rand 
ter bescherming 
van het tapijt in 
de bagageruimte. 
Leverbaar voor 
modellen met en 
zonder optionele 
bagagerails.

Trekhaak

Ruime keuze uit 
vaste trekhaken 
met afneembare 
kogel, compleet 
met bedradingsset 
om eventueel 
een aanhanger of 
fi etsendrager veilig 
aan te sluiten op 
het boordnet 
van uw auto.

Bagagebox

Voor bevestiging op de 
Toyota allesdragerset, 
ideaal om op vakantie 
extra bagage te kunnen 
meenemen.

De accessoires van Toyota zijn ideaal om uw Avensis af te stemmen op uw persoonlijke smaak.

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

Op maat gemaakt voor de Avensis Touring Sports. 
De spoiler sluit aan bij de aerodynamische vorm 
van uw auto en versterkt zijn sportieve uitstraling.

Dakspoiler

Duurzame bescherming voor de lak op de portieren. 
Leverbaar in zwart of in de kleur van de carrosserie.

Stootlijsten
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Voor bevestiging aan de 
reeds aanwezige haken in de 
bagageruimte, voorkomt heen 
en weer schuiven van koff ers 
en tassen. 

Bagagenet horizontaal

Met dit praktische bagagenet 
blijven kleinere voorwerpen op 
hun plaats, maar toch binnen 
handbereik. 

Verticaal bagagenet

Ga voor meer informatie over de accessoires naar www.toyota.nl of haal een brochure bij uw Toyota dealer.

Voor bevestiging in de bagagerails 
in de laadvloer, zodat u uw bagage 
stevig kunt vastzetten. Alleen 
voor de Avensis Touring Sports 
met bagagerails.

Bagageruimtemanagement

Invouwbaar wanneer u hem niet 
nodig heeft, maar voldoende 
ruimte om reisbenodigdheden 
mee te nemen, zoals fl essen, 
blikjes en schoenen.

Bagageruimtemanagement-

systeem

Bij de originele accessoires van Toyota staat uw persoonlijke smaak voorop. U kunt kiezen voor 

accenten die het design verder verfraaien, maar ook voor extra gebruiksgemak of technische 

innovaties. Met elke afzonderlijk accessoire stemt u uw auto volledig af op uw wensen.

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES 

Schuift over de bagagerails in de 
laadruimte, zodat u zwaardere 
voorwerpen gemakkelijker kunt 
in- en uitladen. Alleen voor de 
Avensis Touring Sports met 
bagagerails. 

Verschuifbare laadvloer

Mat van slijtvaste kunststof 
met een opstaande rand om 
het tapijt in de bagageruimte 
te beschermen tegen vocht 
en modder. 

Laadvloerbescherming 

kunststof zwart Om parkeren te vergemakkelijken, 
waarschuwen sensoren in de 
voor- en achterbumper u voor 
eventuele obstakels. Desgewenst 
kunt u het waarschuwingssignaal 
ook uitschakelen. 

Parkeersensoren
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KLEUREN

040 Pure White

1G2 Platinum Bronze§

209 Night Sky Black§
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KLEUREN

070 Pearl White* 1F7 Ultra Silver§

1G3 Ash Grey§ 1G6 Medium Silver§ 1H5 Manhattan Grey§

3T3 Lava Red* 8T5 Royal Blue§

 * Parelmoer lak.
 § Metallic lak.

35



16" stalen velgen met 

wieldoppen 

Standaard op Comfort

VELGEN

De hier afgebeelde 18" lichtmetalen 
velgen zijn niet leverbaar in Nederland.
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VELGEN

16" velgen van geborsteld 

lichtmetaal (15-spaaks) 

Standaard op Aspiration

17" velgen van geborsteld 

lichtmetaal (15-spaaks) 

Standaard op Dynamic en 
Skyview® Edition

17" lichtmetalen velgen 

(15-spaaks)

Standaard op Executive

17" lichtmetalen wintervelgen

Optioneel voor alle uitvoeringen
17" lichtmetalen velgen zwart 

gepolijst (twin 5 spaaks)

Optioneel voor alle uitvoeringen

17" lichtmetalen velgen, 

zilverkleurig (twin 5 spaaks) 

Optioneel voor alle uitvoeringen
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BEKLEDING

FC20 Zwarte stoff en bekleding 

Standaard op Comfort
FA10 Zwarte stoff en 

bekleding met grijze 

Alcantara® accenten

Standaard op Aspiration, 
Dynamic en Skyview® Edition
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BEKLEDING

FE40 Zwarte stoff en 

bekleding met terracotta 

Alcantara® accenten

Optioneel op Dynamic en 
Skyview® Edition

LB10 Zwarte lederen 

bekleding met grijze 

Alcantara® accenten 

Optioneel op Dynamic

LB40 Zwarte lederen 

bekleding met terracotta 

Alcantara® accenten 

Optioneel op Dynamic

LA20 Zwarte lederen 

bekleding 

Standaard op Executive 
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HAC is een nuttig hulpmiddel bij het wegrijden op een 
steile helling. Het zorgt er gedurende twee seconden 
voor dat er remdruk is op alle wielen, zodat de auto niet 
naar achteren rolt. Het wordt ingeschakeld door kort, 
maar stevig op het rempedaal te trappen voordat u wilt 
wegrijden.

Hill-start Assist Control (HAC)
Een CVT-automaat combineert de souplesse van een 
automatische transmissie met de brandstofeffi  ciëncy 
van een handgeschakelde versnellingsbak. Door 
de overbrenging traploos aan te passen, zorgt de 
continu variabele transmissie altijd voor de meest 
effi  ciënte prestaties. Het uitnodigende rijgedrag 
wordt ondersteund door de mogelijkheid om 
handmatig sequentieel te schakelen met behulp van 
de schakelhendels aan weerszijden van het stuurwiel. 

Automaat

De regensensor zorgt automatisch voor de juiste 
snelheid en interval van de ruitenwissers.

Regensensor
Met dit systeem wordt elk wiel uitgerust met een 
sensorgestuurde klep, die voortdurend de luchtdruk in 
de banden meet. Wordt de druk in een van de banden te 
laag, dan wordt u gewaarschuwd door een oplichtend 
lampje in het dashboard. Daarmee maakt het systeem 
autorijden veiliger, slijten uw banden minder en wordt 
ook het brandstofverbruik van uw auto lager.

Bandenspanningscontrolesysteem

Voor extra veiligheid en gebruiksgemak in het donker kan 
de bestuurder de follow-me-homefunctie inschakelen. 
Daarmee blijven de koplampen verlicht nadat u de motor 
heeft uitgeschakeld. De verlichting gaat na 30 seconden 
automatisch uit.

Follow-me-homeverlichting

Lees meer over de technologie van de Avensis.

WOORDENLIJST

Met ABS wordt voorkomen dat de wielen van uw auto 
tijdens het remmen blokkeren. Tegelijkertijd zorgt EBD 
voor een optimale verdeling van de remkracht over de 
wielen. Daarmee helpen beide systemen u om uw auto 
bij hard remmen onder controle te houden.

Anti-lock Braking System (ABS) en Electronic 
Brakeforce Distribution (EBD)
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WOORDENLIJST

Bij het invallen van de schemering schakelt de 
schemersensor automatisch de koplampverlichting in.

Schemersensor

In plaats van met een conventionele sleutel kunt u de 
portieren ontgrendelen met de afstandsbediening van 
het Smart-entry-systeem. Deze kan gewoon in uw tas 
of broekzak blijven. Als u de portiergreep aanraakt, zal 
de auto zich ontgrendelen en kunt u instappen. Om 
de motor te starten of uit te schakelen, drukt u op de 
Startknop. Na het uitstappen volstaat een druk op het 
knopje in de portiergreep om uw Avensis af te sluiten.

Smart-entry-systeem met startknop

* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.

Toyota Safety Sense omvat geavanceerde 
veiligheidssystemen die uw reis nog veiliger en 
ontspannender maken. De basis hiervoor wordt gevormd 
door vier actieve veiligheidstechnologieën: Pre-Collision 
System*, Lane Departure Alert, Automatic High Beam en 
Road Sign Assist. 

Toyota Safety Sense 

De Avensis is uitgerust met zeven airbags, waaronder 
een knie airbag voor de bestuurder, front airbags, side 
airbags vóór en curtain airbags die de hoofden van 
zowel de voor- als achterpassagiers beschermen.

Supplemental Restraint System (SRS) Airbags
Wanneer u onverwacht moet uitwijken, of in een bocht 
te maken heeft met gladheid, houdt VSC uw auto stabiel. 
Het systeem voorkomt dat u in een slip raakt door per 
individueel wiel de juiste remkracht uit te oefenen en 
eventueel het motorvermogen te verlagen.

Vehicle Stability Control (VSC)

Indien u onverhoopt te snel accelereert en de voorwielen 
hun grip verliezen en doorslippen, zal TRC automatisch 
het motorvermogen verlagen tot het moment dat de 
wielen weer grip hebben.

Traction Control (TRC)
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Service van topkwaliteit

Uw Toyota dealer geeft u advies over 
het noodzakelijke onderhoud van uw 

auto. Uw auto heeft minimaal elke 
2 jaar of om de 30.000 km een grote 
onderhoudsbeurt nodig. Een ander 

onderdeel van het serviceprogramma 
voor uw Toyota is een tussentijdse kleine 

onderhoudsbeurt. Deze wordt jaarlijks 
of na 15.000 km uitgevoerd.

Lage onderhoudskosten

Onze Toyota’s zijn ontworpen en 
gebouwd om onderhoudskosten tot een 

minimum te beperken. Er zijn minder 
onderdelen die onderhoud nodig hebben, 

terwijl er bovendien steeds duurzamere 
materialen worden gebruikt. Minstens zo 
belangrijk is dat technologische snufjes 

in een Toyota gemakkelijk bereikbaar zijn 
gemaakt om de tijd die aan onderhoud 

wordt besteed zo kort mogelijk te maken. 
Dit alles in combinatie met een gunstige 
prijsstelling maakt dat uw Toyota tegen 

de laagst mogelijke kosten altijd in 
optimale conditie blijft. 

Originele onderdelen

Om de geruststellende kwaliteit van 
Toyota te kunnen garanderen, worden 
bij het onderhoud van uw auto alleen 

originele onderdelen gebruikt. Bij 
beschadiging helpt het ontwerp 

van de betreff ende onderdelen de 
reparatiekosten zo laag mogelijk te 

houden. Dure en moeilijk te vervangen 
onderdelen zijn daarom zover mogelijk 

bij schadegevoelige zones vandaan 
gehouden. Dit resulteert in lagere 

onderhoudskosten voor onderdelen 
en arbeidsloon.

Zorgeloos rijden met uw Toyota

Voor meer informatie over zorgeloos rijden kijk op: www.toyota.nl.
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Orginele accessoires

De accessoires van Toyota worden 
gemaakt volgens dezelfde kwaliteitseisen 

en met hetzelfde oog voor detail als uw 
Toyota. Elk accessoire is op maat gemaakt 
voor uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft 

om uw Toyota een persoonlijke touch te 
geven. De accessoires worden onder de 
zwaarste omstandigheden getest, zodat 

u er volledig op kunt vertrouwen. Voor 
originele accessoires van Toyota geldt 

dan ook een garantietermijn van 3 jaar, 
wanneer u deze gelijktijdig met uw 

Toyota heeft gekocht*.

Uitgebreide garantie

Voor elke Toyota geldt een 
garantietermijn van 3 jaar/100.000 km. 

De garantie dekt elk defect dat 
voortkomt uit een productiefout. Ook 
sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 

Toyota dealer vallen onder de garantie. 
Voor oppervlakteroest en lakschade op 
carrosseriedelen geldt 3 jaar volledige 

garantie wanneer de schade voortkomt 
uit een productiefout. De garantietermijn 

voor roesten van binnenuit als gevolg 
van een productie- of materiaalfout voor 
elke Toyota (bedrijfsauto’s uitgezonderd) 

bedraagt 12 jaar.

Toyota Pechhulp

Na de eerste registratie van uw Toyota 
heeft u recht op Toyota Pechhulp voor de 
duur tot aan het eerste voorgeschreven 

onderhoud (in tijd en/of kilometers). 
Bij het eerste onderhoud biedt uw 

Toyota dealer de mogelijkheid te kiezen 
uit meerdere onderhoudspakketten, 

waarvan een aantal inclusief pechhulp. 
Indien u recht heeft op Toyota Pechhulp 

kunt u altijd een beroep doen op de 
24-uurs hulpdienst. Daarmee bent u 
in 20 Europese landen verzekerd van 

doeltreff  ende hulp bij pech onderweg. 
Kunt u door bijvoorbeeld een technisch 

mankement niet verder rijder, dan 
biedt het Toyota Pechhulpprogramma 
meerdere mogelijkheden om uw weg 

te kunnen vervolgen. 

Extra veiligheid

Uw Toyota is standaard uitgerust met 
een uitgebreid veiligheidssysteem, 

dat de zwaarste tests van 
verzekeringsmaatschappijen 

weerstaat. De startonderbreker is 
goedgekeurd door alle grote Europese 

verzekeringsmaatschappijen.

* Neem contact op met uw Toyota dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.

KWALITEIT EN SERVICE
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Doelstelling 1

Nieuwe Voertuigen – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 2

Life Cycle – 
Nul CO- emissies.

Doelstelling 3

Fabriek – 
Nul CO- emissies.

Doelstelling 4

Het minimaliseren 
en optimaliseren van 

waterverbruik.

Doelstelling 5

Het ontwikkelen van een 
op recycling gebaseerde 

samenleving.

Doelstelling 6

Werken aan een toekomst 
in harmonie met de 

natuur.

Toyota heeft voor 2050 een zestal milieudoelstellingen geformuleerd. Het belangrijkste doel hierachter is om samen 
met de maatschappij te komen tot duurzame ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie over het milieubeleid van Toyota op www.toyota.nl/milieu of neem contact op met uw Toyota dealer.

Toyota Environmental Challenge 2050 

De in deze brochure genoemde uitstoot- en brandstofverbruikscijfers zijn gemeten op basis van de in de specifi catie genoemde 

Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities en met een uiterst rustige rijstijl. Het 

praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is sterk afhankelijk van de rijomstandigheden. Bij rijomstandigheden kunt u denken 

aan zaken zoals het wegdek, de bandenspanning, de belading van de auto, het gebruik van stroomverbruikers (verwarming en 

airconditioning), de te rijden route en de buitentemperatuur. Het brandstofverbruik van uw auto is verder natuurlijk ook sterk 

afhankelijk van uw rijstijl. 

44



Ontwerp & Productie

Elk designdetail van onze 
voertuigen is geanalyseerd 
om de milieubelasting over 

de gehele levenscyclus zoveel 
mogelijk te beperken.

Logistiek

Toyota zoekt en streeft altijd 
naar de meest effi  ciënte en 

milieubewuste logistieke 
methodes.

Verkoop

Duurzaamheid en het 
verbeteren van de milieu 

effi  ciency zijn belangrijke pijlers 
onder het wereldwijde netwerk 

van showrooms van Toyota. 

Rijden & Onderhoud

Door effi  ciënter te rijden en 
door gebruik te maken van 

originele onderdelen kunt u 
geld besparen en vermindert 
u de milieubelasting van uw 

mobiliteit.

Reduceren, Hergebruik 

& Recycling

De Avensis is voor 95% 
recyclebaar. 

Toyota’s circulaire benadering van het milieuvraagstuk

Toyota werkt al jaren aan de ontwikkeling van duurzame vormen van mobiliteit. Deze komen voort uit onze visie 
op de volledige reductie van emissies en afval.

De LCA-methodiek van Toyota is beoordeeld en
geaccordeerd door TUV Rheinland en is gecertifi  ceerd 
conform de ISO14040-14044 normen.

De Toyota Avensis is gebouwd 
volgens de hoogtste kwaliteit 
standaard in Burnaston, 
Verenigd Koninkrijk.

MILIEU
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DE SLIMME KEUZE

Ga naar www.toyota.nl voor meer informatie over de 

mogelijkheden om de Avensis op uw wensen af te stemmen, 

of maak bij uw Toyota dealer een afspraak voor een proefrit. 

AVENSIS
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Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-21000, december 2017.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het 
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de 
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA, BEL 

GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN VAN 

8–21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9–17 UUR) 

OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

12/17/Avensis/NL/5.000 youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

instagram.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl


