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Belangrijkste uitrusting CamryBelangrijkste uitrusting Camry
ACTIVE (standaarduitrusting)

EXTERIEUR
• Bi-LED koplampen
• Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur
• Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en 

automatisch inklapbaar 
• Grille voorzijde, zwart
• LED verlichting achter (richting- en remverlichting)
• LED dagrijverlichting
• LED mistlampen vóór
• LED verlichting kentekenplaat
• Privacy glass achterste zijruiten en achterruit
• Standaard signaallak “Pure White”

INTERIEUR
• Airconditioning, automatisch met 2 zones
• Bekleding, zwart stof
• Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
• Elektrische stuurbekrachtiging
• In 2 delen neerklapbare achterbank (60/40)
• In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel met audio en 

telefoonbedieningsknoppen
• In hoogte verstelbare bestuurders- en passagiersstoel 

(bestuurder elektrisch)
• Lendensteun elektrisch verstelbaar bestuurder
• Middenarmsteun achter, met bekerhouder 2x
• Middenarmsteun voor 
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Smart Entry
• Zonneklep met spiegel en lampje

VEILIGHEID EN TECHNIEK
• 5 airbags waaronder knie-airbag 
• ABS met EBD, Brake Assist en VSC
• Bandenspanningcontrolesysteem
• ‘Follow me home’ verlichting
• Hill-start Assist Control (HAC)
• Parkeersensoren, voor en achter
• Regensensor
• Toyota Safety Sense®

 » Automatic High Beam (AHB); automatische schakeling 
groot- en dimlicht

 » Lane Departe Alert (LDA)
 » Pre-collision System (PCS)
 » Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning
 » All Range Adaptieve Cruise Control

AUDIO EN INFORMATIE
• Connectected services (18DCM)
• E-call systeem
• Bluetooth® handsfree systeem
• Bluetooth® music streaming
• Parkeerhulpcamera achter
• Radio / CD speler met USB en AUX aansluiting en DAB+
• Toyota Touch® 2 multimediasysteem  

met 7 inch touchscreen
• 6 speakers
• 7 inch kleuren instrumentenpaneel

BANDEN EN VELGEN
• 17” lichtmetalen velgen
• 215/55R17 94W banden
• Reservewiel

RIJKLAAR VANAF € 40.395,-
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Belangrijkste uitrusting Camry

DYNAMIC (extra t.o.v. ACTIVE)

INTERIEUR
• Dorpelinstaplijsten Camry

AUDIO EN INFORMATIE
• Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem, inclusief 3 jaar 

gratis kaartupdates
• Toyota Touch® 2 multimediasysteem met 8 inch 

touchscreen

BANDEN EN VELGEN
• 18” lichtmetalen velgen 
• 235/45R18 94Y banden

RIJKLAAR VANAF € 42.995,-

EXECUTIVE (extra t.o.v. DYNAMIC)

EXTERIEUR
• Luxere LED dagrijverlichting
• Luxere uitvoering grille, zilver gekleurd
• Luxere LED achterlichten

INTERIEUR
• Afwerking deurpanelen, leder
• Draadloos laden telefoon
• Elektrisch verstelbaar stuurwiel met audio en 

telefoonbedieningsknoppen
• Hoofdsteunen buitenste zitplaatsen achter verticaal 

verstelbaar
• In hoogte verstelbare elektrische passagiersstoel
• Lederen bekleding armsteun voor en achter
• Lederen bekleding, Noir
• Lendensteun elektrisch verstelbaar passagiersstoel
• Stoelverwarming voorstoelen

Optioneel: Lederen bekleding, Vanille

VEILIGHEID EN TECHNIEK
• Uitbreiding Toyota Safety Sense®

 » Blind Spot Monitor 
 » Rear Cross Traffic Alert met automatische remfunctie

RIJKLAAR VANAF € 45.995,-

Premium (extra t.o.v. Executive)

INTERIEUR
• 3-zone Climate Control (twee voor, één achter)
• Hoofdsteunen achter, verticaal verstelbaar 3x
• Middenconsole met bediening voor:

 » Audio
 » Airconditioning achterste zitrij
 » Zonnewering achterruit
 » Rugleunverstelling achterste zitrij (niet neerklapbaar)

• Zonnewering achterruit, elektrich
• Zonnewering achterste zijruiten

Optioneel: Lederen bekleding, Vanille

AUDIO EN INFORMATIE
• Head-up display
• JBL Premium audio met 9 speakers

RIJKLAAR VANAF € 48.845,-
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Prijzen Camry 1 september 2020Prijzen Camry 1 september 2020

HYBRID AUTOMAAT Consumenten-
adviesprijs (€)

Fiscale  
waarde (€)

Bedrag 
BTW (€)

Bedrag 
BPM (€)

Netto Cat.prijs 
ex. BTW (€)

kW/pk CO2 
uitstoot1)

Energie- 
label

2.5 Hybrid Active 40.395,- 39.430,- 6.420,79 2.434,- 30.575,21 160/218 120 A

2.5 Hybrid Dynamic 42.945,- 41.980,- 6.755,75 3.054,- 32.170,25 160/218 125 A

2.5 Hybrid Executive 45.995,- 45.030,- 7.285,09 3.054,- 34.690,91 160/218 125 A

2.5 Hybrid Premium 48.845,- 47.880,- 7.758,20 3.178,- 36.943,80 160/218 126 A

Consumentenadviesprijs is inclusief € 965,- aan kosten rijklaar maken.
Deze bestaan uit: € 883,11 voor afleverbeurt, mattenset, kenteken en transportkosten, € 40,70 leges,  
€ 6,19 registratiekosten en € 35,- recyclingbijdrage.

Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een CO₂ 
gerelateerde BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het definitieve BPM bedrag wordt wettelijk 
bepaald op het moment van tenaamstelling van het kenteken deel 1B en is gebaseerd op de op dat moment 
geldende netto catalogusprijzen en emissiecijfers. Het BPM bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de 
situatie behorende bij de datum van deze prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve 
geen rechten ontleend worden.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 5 jaar garantie§ (max. 200.000 km, waarbij in het eerste jaar 
géén kilometerbeperking geldt). 3 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosserie-garantie op plaatdelen tegen 
doorroesten van binnenuit, waarbij géén kilometerbeperking geldt.
§: 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra Care, neem contact op met uw Toyota-dealer voor nadere 
informatie over onze garantiebepalingen. 
1)  De hier  getoonde CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis  van de nieuwe WLTP testmethodiek. 
Voor meer informatie:  www.wltp-info.nl
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Prijzen Camry 1 september 2020

MEERPRIJS FABRIEKSOPTIES Consumentenadviesprijs 
incl. BTW en BPM (€)

Bedrag BTW (€) Bedrag BPM (€) Consumentenadviesprijs 
excl. BTW en BPM (€)

Metallic lak 850,- 121,92 0,00 702,48

Parelmoer lak 'Platinum White' (089) 1.095,- 157,06 0,00 904,96

SERVICES Consumentenadviesprijs 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs 
excl. BTW (€)

Toyota Hybride garantie* (36 maanden na fabrieksgarantie) 315,- 260,33

Toyota Service Plan standaard inbegrepen** 27,- 22,32

Toyota Service Plan:
- Vast bedrag per maand, geen extra kosten 
- Voordeliger dan losse onderhoudsbeurten 
- Gratis pechhulp in vrijwel heel Europa

Meer informatie op toyota.nl/serviceplan of bij de officiële Toyota-dealer/erkend reparateur

* Zie voorwaarden “Hybride garantie” op www.toyota.nl.
** Getoonde richtprijs op basis van: 60 maanden, 15.000 jaarkilometrage. Prijspeil februari 2019, 

prijswijzigingen voorbehouden. De prijs van een Toyota Service Plan is afhankelijk van het model, 
looptijd, jaarkilometrage en betaaloptie.
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Prijzen accessoiresPrijzen accessoires
PAKKETTEN

Calamiteitenpakket
- 2x Safety Hammer (oranje)
- 5x Veiligheidsvesten
- 1x EHBO kit
- 1x Gevarendriehoek

Actieprijs 50,- (normale prijs 70,-)
Klantvoordeel 20,- 

LEDEREN BEKLEDING Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Lederen bekleding 1.495,-

Exclusive Lederen bekleding 1.795,-

Exclusive Nappa Lederen bekleding 1.995,-

Aanvullende opties (alleen i.c.m. lederen bekleding):

Stoelverwarming op voorstoelen 350,-

VELGEN EN BANDEN

16" Lichtmetalen velg 5 dubbelspaaks (4 stuks, excl. banden) 1.033,-

17" Lichtmetalen velg zilver (4 stuks, excl. banden) 1.577,-

18" Lichtmetalen velg 20 spaaks zilver (4 stuks, excl. banden) 1.673,-

Yokohama zomerbanden 215/55R17 94V BluEarth-Es ES32  
C.C.68.1** (4 stuks) 888,-

Yokohama zomerbanden 235/45R18 98Y Advan Sport V105S  
E.A.72.2** (4 stuks) 1.142,-

Yokohama winterbanden 215/55R17 98V BluEarth Winter V905  
C.C.72.2** (4 stuks) 922,-

Yokohama winterbanden 235/45R18 98V BluEarth Winter V905  
E.C.72.2 ** (4 stuks) 1.116,-

VELGEN EN BANDEN (vervolg)

Winterwielenset 17” (lichtmetalen velgen zilver, 
bandenspanningssensoren en Continental winterbanden 215/55R17) 2.395,-

Opberghoes t.b.v. banden (set van 4) 63,-

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA

Dashcam 253,-

Automatische ritregistratie CL1010 256,-

Apple Lightning naar USB laadkabel 18,-

Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem, inclusief 3 jaar gratis kaartupdates 
(Alleen voor Active) 995,-

TRANSPORT

Sneeuwketting, vanafprijs 49,-

Spanbandenset 19,-

SPORT EN STYLING

Deurverlichting ‘Camry’ 148,-

*  De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken 
deel 1B. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / kunstleder. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

** Info over EU-bandenlabel: http://www.toyota.nl/bandenlabel

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

COMFORT EN BESCHERMING

Asbak 22,-

Bagagenet verticaal 70,-

Calamiteitenpakket (bestaat uit: 2x Safety Hammer, 5x veiligheidsvest  
EHBO kit, gevarendriehoek) 50,-

Laadvloerbeschermer kunststof 101,-

Opvouwbare boodschappenkrat 59,-

Kledinghanger 35,-

Koelbox 7,5 liter 182,-

Mattenset rubber 215,-

Mattenset 830 gr zwart 140,-

Rubberen mattenset hoog 138,-

Bumperbeschermstrip transparant 119,-

Bumperbeschermstrip RVS 198,-

Handgreepbescherming transparante film 66,-

Spatlapset voor+achter 209,-

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

KeyJack 25,-

Terugvindsysteem TV01 (bedraad) 407,-

Terugvindsysteem TV01 (onbedraad) 303,-

Voertuigvolgsysteem PREMIUM PLUS TT04 799,-

Transponder PREMIUM PLUS 73,-

Mutekey kunstleder 40,-

Mutekey leder 65,-

GEZIN

Kinderzitje BABY-SAFE PLUS G0 (2 tot 13 kg) 217,-

Kinderzitje DUO Plus G1 (9 tot 18 kg) 344,-

Kinderzitje KIDFIX XP G2/G3 ISOFIX (15 tot 36 kg) 300,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1B. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

CAR CARE

Toyota protect exterieurbescherming 419,-

Toyota protect interieur bescherming 108,-

Toyota protect velgen bescherming 66,-

VEILIGHEID

Brandblusser 1 kg incl. manometer 20,-

EHBO kit 15,-

Gevarendriehoek 8,-

Reservelampset LED Toyota 44,-

Safety Hammer Plus 11,-

Safety Hammer Evolution 16,-

Safety Torch Synergy Veiligheidslamp 30,-

Veiligheidstas (EHBO kit, veiligheidsvest en gevarendriehoek) 29,-

Veiligheidsvest 5,-

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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UitrustingUitrusting
EXTERIEUR Active Dynamic Executive Premium

Achterklep, elektrisch te openen ●● ●● ●● ●●

Achterlichten, LED ●● ●● – –

Achterlichten, luxere LED – – ●● ●●

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en automatisch inklapbaar ●● ●● ●● ●●

Buitenspiegels en deurgrepen, in kleur carrosserie – ●● ●● ●●

Buitenspiegels en deurgrepen, zwart ●● – – –

Buitenspiegels verwarmbaar ●● ●● ●● ●●

Chrome accenten grille – – ●● ●●

Dagrijverlichting, LED ●● ●● – –

Koplampreinigingsinstallatie ●● ●● ●● ●●

Koplampverlichting, LED ●● ●● ●● ●●

Luxere dagrijverlichting, LED – – ●● ●●

Metallic lak ● ● ● ●

Mistlampen vóór, LED ●● ●● ●● ●●

Parelmoer lak ● ● ● ●

Parkeersensoren achter ●● ●● ●● ●● 

Privacy glass, achter ●● ●● ●● ●●

Richtingaanwijzer in buitenspiegels ●● ●● ●● ●●

Signaallak ‘Pure White’ ●● ●● ●● ●●

Zwarte accenten grille ●● ●● – –

BANDEN EN VELGEN

17” lichtmetalen velgen ●● – – –

18” lichtmetalen velgen – ●● ●● ●●

Reservewiel ●● ●● ●● ●●

●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar
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Uitrusting

INTERIEUR Active Dynamic Executive Premium

Aansluiting 12V, vóór ●● ●● ●● ●●

Automatisch dimmende binnenspiegel ●● ●● ●● ●●

Achterbank, 60/40 neerklapbaar ●● ●● ●● –

Achterbank, rugleuning elektrisch verstelbaar (niet neerklapbaar) – – – ●●

Airconditioning, automatisch (Climate control) met 2 zones ●● ●● ●● –

Airconditioning, automatisch (Climate control) met 3 zones – – – ●●

Elektronische handrem ●● ●● ●● ●●

Hemelbekleding, licht ●● ●● ●● ●●

Hemelbekleding, donker – – – –

Middenarmsteun vóór, leder ●● ●● ●● ●●

Middenarmsteun achter, stof ●● ●● – –

Middenarmsteun achter, leder – – ●● ●●

Nano-e luchtreiniging ●● ●● ●● ●●

Ramen vóór en achter, elektrisch bedienbaar ●● ●● ●● ●●

Soft touch delen dashboard en deurpanelen, chromen afwerking ●● ●● – –

Lederen delen dashboard en deurpanelen, chromen afwerking – – ●● ●●

Lendensteun verstelling bestuurder, elektrisch ●● ●● – –

Lendensteun verstelling bestuurder en passagier, elektrisch – – ●● ●●

Smart entry-systeem ●● ●● ●● ●●

Startknop ●● ●● ●● ●●

Stoelbekleding, stof zwart ●● ●● – –

Stoelbekleding, leder Noir – – ●● ●●

Stoelbekleding, leder Vanille – – ● ●

Stoel bestuurder, elektrisch verstelbaar ●● ●● – –

Stoel bestuurder en passagier, elektrisch verstelbaar – – ●● ●●

Stoelverwarming voorstoelen – – ●● ●●

Stuurwiel 3-spaaks, leder met audio- en telefoonbediening ●● ●● ●● ●●

Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar ●● ●● – –

Stuurwiel, in hoogte en diepte elektrisch verstelbaar – – ●● ●●

●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar
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Uitrusting

INTERIEUR (vervolg) Active Dynamic Executive Premium

Versnellingspookknop, kunststof ●● – – –

Versnellingspookknop, leder – ●● ●● ●●

Zonneschermen achterste zijruiten – – – ●●

Zonneschermen achterruit elektrisch – – – ●●

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

ABS met EBD (Elektronische remkrachtverdeling) ●● ●● ●● ●●

Airbag, 5 stuks waaronder knieairbag ●● ●● ●● ●●

Brake Assist (BA) ●● ●● ●● ●●

Bandenspanningscontrolesysteem ●● ●● ●● ●●

Follow me home verlichting ●● ●● ●● ●●

Gordels achter, 3-punts (3x) ●● ●● ●● ●●

Gordels, waarschuwing (vóór en achter) ●● ●● ●● ●●

Gordelspanners voor, met spankrachtbegrenzers ●● ●● ●● ●●

Hill-start Assist Control (HAC) ●● ●● ●● ●●

Hoofdsteunen vóór (whiplash reducerend) en achter (3x), in hoogte verstelbaar ●● ●● ●● ●●

ISOfix kinderstoelbevestiging (2x), achter ●● ●● ●● ●●

Regensensor ●● ●● ●● ●●

Schemersensor – – ●● ●●

Toyota Safety Sense®

- Automatic High Beam (AHB); automatische schakeling groot- en dimlicht ●● ●● ●● ●●

- Lane Departe Alert (LDA) ●● ●● ●● ●●

- All Range Adaptive Cruise Control ●● ●● ●● ●●

- Pre-collision System (PCS) ●● ●● ●● ●●

- Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning ●● ●● ●● ●●

- Blind Spot Monitor – – ●● ●●

- Rear Cross Traffic Alert met automatische remfunctie – – ●● ●●

Vehicle Stability Control (VSC) ●● ●● ●● ●●

●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar
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Uitrusting

AUDIO EN INFORMATIE Active Dynamic Executive Premium

7 inch kleuren instrumentenpaneel ●● ●● ●● ●●

Bluetooth® handsfree systeem # ●● ●● ●● ●●

Bluetooth® music streaming # ●● ●● ●● ●●

Connected services (18 DCM) ●● ●● ●● ●●

Digitale radio (DAB+) ●● ●● ●● ●●

Draadloos laden telefoon – – ●● ●●

E-call systeem ●● ●● ●● ●●

Haaienvin antenne ●● ●● ●● ●●

Head-up display – – – ●●

Parkeerhulpcamera achter ●● ●● ●● ●●

Radio/CD-speler ●● ●● ●● ●●

Speakers, 6 stuks ●● ●● ●● –

Speakers, 9 stuks JBL Premium Audio – – – ●●

Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem  (inclusief 3 jaar gratis kaartupdates) – ●● ●● ●●

Toyota Touch® 2 multimediasysteem (7" scherm) ●● – – –

Toyota Touch® 2 multimediasysteem (8" scherm) – ●● ●● ●●

USB-aansluiting (1x voor en 2x achter) – ●● ●● ●●

# De Bluetooth® functionaliteit is per GSM-toestel verschillend. Raadpleeg uw Toyota dealer en het 
instructieboekje van uw mobiele telefoon voor specifieke informatie ●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar
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Technische specificatiesTechnische specificaties
HYBRIDE 2.5 Hybrid

Maximaal gecombineerd vermogen (kW/pk) 160 (218)

Plug-in n.v.t.

MOTOR

Cilinders/kleppen L4/16

Kleppenmechanisme Dual VVT-i DOHC

Cilinderinhoud (cc) 2.487

Boring x slag (mm) 87,5 x 103,5

Drukvulling n.v.t.

Brandstof / max. biogehalte Benzine / E10

Injectie Indirect + direct (D-4S)

Katalysator 3-weg

Uitlaatgasreductie EGR

Deeltjesfilter GPF

Maximaal vermogen kW (pk) 131 (178) / 5.700

Maximaal koppel Nm 221

ELEKTROMOTOR

Maximum vermogen (kW/pk) 88 (120)

Maximum koppel (Nm) 202

TRANSMISSIE

Aandrijving Voorwielen

Aantal versnellingen -

Type transmissie CVT
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Technische specificaties

REMMEN 2.5 Hybrid

Voor Geventileerde schijven

Achter Massieve schijven

WIELOPHANGING

Voor Onafhankelijk, MacPherson

Achter Onafhankelijk, double wishbone

BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIE 1) 17” lichtmetalen velg 18” lichtmetalen velg
(Premium)

Verbruik 2)

Richtlijn EU 2018/1832 AP EU 2018/1832 AP

CO2 emissie gecombineerd (g/km) 120 125 (126)

Stad (l/100km) 5,9 6,1 (6,2)

Buitenweg (middel/hoog/extra hoog) in l/100km 4,7/4,7/5,9 4,9/4,9/6,2 (4,9/4,9/6,3)

Gecombineerd (l/100km) 5,3 5,5 (5,6)

Emissie 2)

Emissienorm Euro 6d ISC FCM Euro 6d ISC FCM

Richtlijn EU 2018/1832 AP EU 2018/1832 AP

CO (mg/km) 181,5 181,5

THC (mg/km) 14,1 14,1

NMHC (mg/km) 11,3 11,3

NOx (mg/km) 1,9 1,9

Deeltjes PM (mg/km) 0,19 0,19

Deeltjes PN (10E11/km) 0,35 0,35

1) De hier getoonde CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek. 
Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

 
 

2) Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie 
genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities 
en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer 
sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, 
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).
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Technische specificaties

PRESTATIES 2.5 Hybrid

Topsnelheid (km/h) 180

Acceleratie 0–100 km/h (sec) 8,3

GEWICHTEN (kg)

Massa rijklaar 1.670

Massa ledig voertuig 1.570

Laadvermogen 3) 530

Maximaal toelaatbare massa (GVW) 2.100

Maximaal aanhanggewicht geremd 0

Maximaal aanhanggewicht ongeremd 0

Maximale daklast 0

Maximale kogeldruk bij gebruik aanhanger 0

Maximale kogeldruk bij gebruik fietsendrager 0

AFMETINGEN

Inhoud brandstoftank (l) 50

Inhoud bagageruimte (l) (*de Premium uitvoering heeft 500l bagageruimte) 524*

Lengte (mm) 4.885

Breedte (mm) 1.840

Hoogte (mm) 1.445

Wielbasis (mm) 2.825

3) Deze gewichten kunnen afhankelijk van diverse factoren variëren.



Hiermee komen alle voorgaande Camry prijs- & specificatie lijsten te vervallen. De importeur behoudt zich 
het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. Alle 
consumentenprijzen in deze uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euro’s. BTW 21%. 
Deze Toyota is niet geschikt voor LPG/autogas. Voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die 
het gevolg is van het op welke wijze dan ook gebruik maken van LPG/autogas of een LPG/autogas-installatie, 
waaronder het rijden met LPG/autogas en het inbouwen van een LPG autogas-installatie, wordt door 
Louwman & Parqui B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er 
eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, 
in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.

Uw Toyota dealer:

Ga voor de meest actuele informatie naar uw Toyota dealer of ga naar: www.toyota.nl

Importeur voor Nederland:
Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0800-0369 (gratis)
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