
HIGHLANDER



Hoe zou het zijn wanneer al je wensen worden vervuld? 
De nieuwe Toyota Highlander biedt als hybride het beste van 
twee werelden. Hij heeft genoeg vermogen voor lange ritten 
op de snelweg, maar ook lage CO₂-emissies om zorgeloos 
mee te kunnen in druk stadsverkeer. Hij heeft superieure 
rijeigenschappen en presteert op een steile berghelling 
net zo goed als tijdens de dagelijkse rit naar kantoor. Zijn 
gestroomlijnde design is een statement in stijl, terwijl 
het luxueuze interieur meer dan voldoende ruimte biedt 
voor het hele gezin, met bovendien een flexibel indeelbare 
laadruimte voor eventuele bagage. Een auto zonder 
compromis? Dat is de Toyota Highlander Hybrid.

GA VOOR GROOT.
GA VOOR HYBRIDE.
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Het leven is één grote ontdekkingsreis. Zijn uw 

avonturen gepland of spontaan? In beide gevallen 

is de Toyota Highlander de ultieme reisgenoot. Heer 

en meester op de openbare weg én in het terrein. 

De nieuwe 2.5 High Power Hybrid is sterk genoeg 

voor een 2-tons trailer, met een AWD-i systeem 

dat automatisch inschakelt zodra dat nodig is. 

Bijvoorbeeld bij het optrekken of bij situaties waarin 

u weinig grip heeft, zoals bij ijs en sneeuw. Door ook 

de elektromotor op de achteras in te schakelen, wordt 

extra vermogen overgebracht op de achterwielen, 

waardoor de voorbanden weer meer grip krijgen. Het 

systeem vermindert zelfs onderstuur, zodat u in de 

Highlander met volledig vertrouwen bochten neemt.

VERMOGEN 248 pk (182 kW) 

KOPPEL 270 Nm 

TREKGEWICHT 2.000 kg 

MOTOR 2.5 HIGH POWER HYBRID

EFFICIENT RIJDEN. 
ZOALS U WILT.
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 HYBRIDE RIJDEN

Getoonde velgen wijken af van Nederlandse specifi catie.
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Echt vakmanschap gaat om details. Om kleine dingen 

die een groot verschil maken. Voor het interieur 

van de Toyota Highlander betekent dat luxueuze, 

lederen stoelen met ultiem comfort in de vorm van 

stoelverwarming en -koeling, zodat u en uw passagiers 

altijd comfortabel zitten. Voor de bestuurder geeft 

de hoge zitpositie een goed uitzicht op de weg. 

Het imposante 12,3" multimedia display toont u alle 

informatie die u nodig heeft, van aanwijzingen van 

het navigatiesysteem tot uw favoriete playlist. Bij het 

invallen van de schemering verlicht LED subtiel het 

interieur. Zo wordt alles goed zichtbaar en binnen 

handbereik. Een ideale combinatie van stijl en 

gebruiksgemak.

STIJLVOL EN 
COMFORTABEL.

 INTERIEUR
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Het multimediasysteem ondersteunt Apple CarPlay 

en Android Auto™*. Zo maakt u eenvoudig verbinding 

met uw smartphone en kunt u gebruikmaken van uw 

favoriete apps.

12,3" multimedia 

Als uw smartphone beschikt over Qi, dan kunt u uw 

mobiel draadloos opladen. 

Draadloos opladen

Hybrid Coaching helpt u om optimaal gebruik te maken 

van de voordelen van de hybride aandrijfl ijn. Ook 

ontvangt u waarschuwingen over snelheidscamera's. 

Maak verbinding met uw smartphone om uw apps 

rechtstreeks te bedienen via het infotainment display 

van de Highlander.

MyT Connectiviteit

Apple Carplay is een handelsmerk van Apple Inc.  

*  Dit systeem ondersteunt Android Auto™ en Apple CarPlay. Controleer of uw mobiele telefoon dat ook doet.
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Innovatie betekent vooruitgang. De nieuwe 

Toyota Highlander zit vol technologie die 

niet alleen uw rijbeleving verbetert, maar 

ook naadloos aansluit bij uw dagelijkse 

leven. Maak verbinding met uw Apple of 

Android smartphone en bedien eenvoudig 

alle functies, van telefoongesprekken tot 

uw favoriete playlists en navigatie via het 

12,3" touchscreen. Geef autorijden een 

nieuwe dimensie met de MyT app, die 

helpt de efficiency van hybride rijden ten 

volle te benutten. De app helpt u zelfs uw 

geparkeerde auto te vinden. Zo heeft u met 

de nieuwe Toyota Highlander alles wat u 

nodig heeft voor uw volgende avontuur.

Realtime beelden van een HD-camera op de 

achterklep zorgen ervoor dat u altijd optimaal zicht 

heeft naar achteren, zelfs wanneer de bagageruimte 

tot het plafond vol is.

Achteruitkijkspiegel met camerafunctie

Met behulp van het Head-up display ziet u in 

de Highlander belangrijke informatie in één 

oogopslag, van rijsnelheid tot aanwijzingen van 

het navigatiesysteem en dat allemaal in kleur. 

Zo hoeft u uw blik nooit af te wenden van de weg.

Kleuren Head-up display

HOOGTEPUNTEN INTERIEUR

CONNECTED WERELD. 
CONNECTED RIJDEN.
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In de auto is het gezelschap waarmee u onderweg 

bent minstens zo belangrijk als uw bestemming. Elke 

rit wordt aangenamer wanneer iedereen tevreden is. 

De Toyota Highlander biedt ruim plaats aan zeven 

passagiers. Met veel beenruimte voor alle zitplaatsen 

en een groot panoramadak dat iedereen een 

fantastisch uitzicht en een ruimtelijk gevoel geeft. 

Dankzij de 3-zone automatische airconditioning 

kan de temperatuur voor alle zitrijen onafhankelijk 

worden ingesteld, zodat iedereen behaaglijk zit. De 

voorste twee zitrijen zijn bovendien uitgerust met 

stoelverwarming. Individuele opbergruimtes en 

USB-aansluitingen zorgen ervoor dat alle inzittenden 

zich onderweg kunnen vermaken. 

RUIMTE OM 
TE LEVEN.

10



COMFORT INTERIEUR
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Het interieur van de Toyota Highlander kunt u 

eenvoudig afstemmen op datgene wat u mee wilt 

nemen. Met zeven passagiers heeft u nog altijd 

voldoende ruimte voor ieders bagage. Door de derde 

zitrij neer te klappen, neemt het laadvolume toe tot 

865 liter*. Klapt u ook de tweede zitrij neer, dan beschikt 

u over een laadvolume van maar liefst 1.909 liter*. Na 

registratie van uw Smart Key gaat de grote achterklep 

automatisch open zodra u uw voet heen en weer 

beweegt onder de achterbumper. Een panoramisch 

glazen dak met een uitschuifbare zonwering laat zoveel 

daglicht binnen als u maar wilt.

* Inhoud tot onderkant dak incl. opbergruimte onder bodem.

RUIMTE NAAR WENS

Wat u ook meeneemt en wat uw bestemming ook is, de 

Highlander biedt altijd meerdere stoelconfi guraties.

RUIMTE NAAR WENS

FLEXIBELE RUIMTE.
VOOR AL UW WENSEN.

2 zitplaatsen

5 zitplaatsen

7 zitplaatsen
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Veiligheid is de belangrijkste prioriteit voor 

Toyota en de nieuwe Highlander beschikt dan 

ook over de nieuwste technologie om het risico 

tot een minimum te beperken. Zo omvat Toyota 

Safety Sense een Pre-Collision System dat ook 

voetgangers en fietsers detecteert. Intersection 

Turn Assist 'ziet' voetgangers en andere voertuigen 

bij kruisingen en remt automatisch om ongelukken 

te voorkomen. Lane Trace Assist en Lane Departure 

Alert met stuurcorrectie houden u op koers, terwijl 

de verkeersbordenherkenning op het 12.3" digitale 

instrumentenpaneel nuttige informatie toont, 

zodat u uw ogen op de weg kunt houden.

 

Parkeersensoren voor en achter met automatische 

remfunctie maken het bewegen in kleine ruimtes 

gemakkelijk, terwijl de Panoramic View Monitor u 

ook helpt bij het inparkeren en manoeuvreren.

Bij het achterwaarts verlaten van 

uw parkeerplaats registreren 

sensoren aan de achterzijde 

obstakels of achteropkomend 

verkeer van links of rechts. U hoort 

een waarschuwingssignaal en 

indien nodig treedt het remsysteem 

in werking om een aanrijding te 

voorkomen.

Rear Cross Traffi  c Alert 

met remfunctie

Maakt u alert op medeweggebruikers 

in uw dode hoek die u eventueel over 

het hoofd heeft gezien.

Blind Spot Monitor

Zodra de auto onbedoeld de rijbaan 

verlaat, geeft Steering Assist een 

korte stuurcorrectie om op koers 

te blijven.

Lane Trace Assist

Het Pre-Collision System remt en 

stuurt automatisch om de kans op 

een aanrijding te reduceren, en om 

de gevolgen ervan te beperken.

Pre-Collision System 

met stuurfunctie

VEILIGHEIDSINNOVATIES.
OVERAL OP VOORBEREID.
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VEILIGHEID

Getoonde velgen wijken af van Nederlandse specifi catie.
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STYLE.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
EXTERIEUR

 – Metallic lak
 – LED achterlichten
 – LED refl ector koplampen
 – LED dagrijverlichting
 – LED mistlampen vóór
 – Privacy Glass achter
 – Smart Entry

INTERIEUR
 – Airconditioning, climate control, 
3 zones incl. bedieningspaneel 
achterop middenconsole
 – Automatisch dimmende 
binnenspiegel
 – Bekleding, zwart kunstleder
 – Draadloze lader telefoon
 – Intelligent Full Range Adaptive 
Cruise control met speed limiter
 – Voorstoelen elektrisch verstelbaar 
incl. hoogteverstelling (8-weg)
 – Stoelverwarming op beide 
voorstoelen

VEILIGHEID
 – 7 Airbags 
 – Alarm
 – AWD Integrated Management 
System met o.a. Trail mode
 – Lichtsensor (automatische 
verlichting)
 – Blind Spot Monitor
 – Rear cross traffi  c alert
 – Regensensor
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STYLE

 – Toyota Safety Sense 2.5: Intelligent 
Adaptive Cruise control, Pre-
Collision system incl. stuurfunctie 
met voertuig, fi etsers (dag) 
en voetgangers (dag+nacht) 
detectie (tegemoetkomend en 
afslaand), Automatic High Beam, 
Road Sign Assist, Lane Departure 
Alert, Lane Trace Assist en 
vermoeidheidsherkenning

INFORMATIE
 – Apple CarPlay & Android Auto™*
 – 7" digitaal instrumentenpaneel
 – Parkeerhulpcamera achter met 
statische hulplijnen

AUDIO
 – 3x USB-aansluiting voor, 2x USB 
achterop middenconsole
 – Cloud navigatie
 – Toyota Smart Connect multimedia-
systeem met 8" touchscreen
 – 6 speakers
 – Radio met DAB+ tuner
 – Bluetooth®

BANDEN EN VELGEN
 – 18" grijs gepolijste 5-spaaks 
lichtmetalen velgen
 – 235/65R18 banden

 

*  Dit systeem ondersteunt Android Auto™ 

en Apple CarPlay. Controleer of uw 

mobiele telefoon dat ook doet.
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EXECUTIVE.

EXTERIEUR
 – Bodembeschermplaat achter, 
titaniumkleurig
 – Buitenspiegels met parkeerhulp 
stand in achteruit incl. 
geheugenfunctie
 – Instapverlichting aan bestuurders- 
en passagierszijde
 – Dorpelinstaplijsten vóór zilverkleurig 
met Highlander opdruk
 – Elektrisch bedienbare achterklep 
met geheugenfunctie, 
uitschakelbaar
 – Grille, pianozwart met chromen 
omlijsting
 – LED projector koplampen
 – Koplampsproeiers
 – Intelligente parkeersensoren voor 
en achter
 – Voorruit en ruiten voorportieren met 
geluidswerend glas
 – Roofrails, chroom

INTERIEUR
 – Bekleding, zwart geperforeerd leder
 – Verlichte open opbergvakken in 
dashboard en deurpanelen
 – Geheugenfunctie op 
bestuurdersstoel
 – Stuurwiel met schakelfl ippers

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. STYLE)
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EXECUTIVE

VEILIGHEID
 – Rear cross traffi  c alert incl. 
remfunctie

INFORMATIE
 – Geïntegreerd navigatiesysteem
 – 12.3 inch volledig digitaal dashboard
 – Parkeerhulpcamera achter met 
breedbeeld functie en instelbare 
dynamische hulplijnen

AUDIO
 – 11 speaker JBL® audio met 1.200 Watt

BANDEN EN VELGEN
 – 235/55R20 banden 20" zilverkleurige 
15-spaaks lichtmetalen velgen

OPTIONEEL
 – Panoramisch schuif-/kanteldak
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PREMIUM.

EXTERIEUR
 – Bodembeschermplaat voor, 
titaniumkleurig
 – Kick sensor
 – Verwarmbare voorruit

INTERIEUR
 – Camerafunctie in binnenspiegel 
(Smart Rear View Mirror)
 – Bekleding, zwart geperforeerd leder 
met structuur
 – Achterbankverwarming
 – Stoelventilatie op beide voorstoelen
 – Verwarmbaar stuurwiel

VEILIGHEID
 – Panoramic view monitor

INFORMATIE
 – Head-up display (HUD); projectie 
van informatie op de voorruit in kleur

AUDIO
 – Toyota Touch® 2 multimediasysteem 
met 12,3" multi-touch screen

BANDEN EN VELGEN
 – 20" zwart gepolijste 15-spaaks 
lichtmetalen velgen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. EXECUTIVE)

Getoonde velgen wijken af van Nederlandse specifi catie.
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PREMIUM

OPTIONEEL
 – Panoramisch schuif-/kanteldak
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Met treeplanken kunt u gemakkelijker bij eventuele 

bagage op het dak en versterkt u de robuuste 

uitstraling van uw auto.

Treeplanken

De aerodynamisch gevormde, afsluitbare dakdragers 

monteert u eenvoudig in de dakrails. Combineer de 

dragers naar wens met andere bagagesystemen.

Dakdragers

Toyota heeft het ideale accessoire voor elke 

klus, wat uw wensen ook zijn. Elk accessoire 

heeft een perfecte pasvorm en sluit aan bij 

het design van de Highlander.

VERVOER IN STIJL.

Getoonde velgen wijken af van Nederlandse specifi catie.
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Een groot laadvolume en een gestroomlijnd design, 

speciaal voor de wintersport. Aan beide kanten te 

openen.

Skibox in hoogglans zwart

Praktische drager voor 6 paar ski's of 2 snowboards. 

Uw wintersportuitrusting wordt stevig bevestigd tussen 

twee rubberen profi elen.

Ski- en snowboarddrager

Bevestig uw fi ets veilig op het dak. Met een afsluitbare 

beugel voor de fi ets en vergrendeling op de dakdragers, 

te bevestigen aan beide zijden van uw Highlander.

Fietsdrager

Benut het imposante trekvermogen van uw auto volop. 

De trekhaakkogel is verwijderbaar als deze niet nodig is.

Trekhaak met horizontaal afneembare kogel

De beschermstrip op de achterbumper beschermt 

de lak bij het in- en uitladen en vormt een extra 

stylingdetail dat past bij het design van uw auto.

Beschermstrip achterbumper gepolijst

Neem voor meer informatie contact 

op met uw Toyota-dealer.

First Edition pakket

– Beschermstrip achterbumper gepolijst

– Treeplanken

–  Laadvloerbescherming kunststof (3e rij 

neerklapbaar) 

PACK COMBINATIES

ACCESSOIRES
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BEVEILIGING MET COMFORT. 

Kijk voor de volledige reeks van accessoires op de 

website van uw Toyota-dealer.

Met de originele accessoires van Toyota 

heeft u de perfecte oplossing om uw 

auto te beschermen tegen krassen en 

vuil. Zo houdt u uw Highlander in de 

best mogelijke conditie.

Laadvloerbescherming

Deze mat van stevige kunststof past perfect in de 

bagageruimte van uw Highlander en biedt bescherming 

tegen vocht en eventuele modderige poten van uw 

huisdier. Voorzien van een antisliplaag om heen en weer 

schuiven van bagage te voorkomen.
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ACCESSOIRES

Bescherm de lak op de dorpels tegen krassen en geef 

uw auto een esthetisch detail met deze aluminium 

dorpellijsten.

Aluminium dorpellijsten Hybrid

Geeft uw Highlander extra bescherming voor de 

fl anken. Vooral praktisch op parkeetplaatsen, passend 

bij de kleur van de carrosserie. Stijlvol en effi  ciënt.

Stootlijsten

Houdt kleine voorwerpen in de bagageruimte veilig op 

hun plek.

Horizontaal bagagenet

Met deze stevige stoff en mat houdt u het tapijt in 

de bagageruimte netjes. Duurzaam, praktisch en 

gemakkelijk schoon te houden.

Mat laadvloer

Bescherming portierranden 

Beschermt de verticale randen van de portieren tegen 

lakschade.

Beschermingsfolie portiergreep 

Voorkom kleine beschadigingen van de lak rond de 

portiergrepen van uw auto. 

Getoonde velgen wijken af van Nederlandse specifi catie.
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089 Platinum Pearl White*

1K5 Moondust Silver*

LAKKLEUREN.

De eerste indruk is belangrijk en 

het robuuste design van de Toyota 

Highlander is altijd en overal een 

stijlvol statement. Kies uit een 

palet van sprankelende metallic, 

parelmoer of premium kleuren 

om uzelf te onderscheiden van 

de rest, van Moondust Silver 

tot Midnight Blue.

 * Parelmoer/premium lak.

 § Metallic lak.
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 LAKKLEUREN

1J9 Celestial Silver§ 218 Attitude Black§ 1G3 Ash Grey§

3T3 Lava Red* 8X8 Midnight Blue§

Getoonde velgen wijken af van Nederlandse specifi catie.
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Zwarte geperforeerde lederen 

bekleding (LB20)

Standaard voor Executive

Grijze geperforeerde lederen 

bekleding (LB10)

Optioneel voor Executive

Zwarte geperforeerde 

lederen bekleding met 

structuur (LA20)

Standaard voor Premium

Grijze geperforeerde 

lederen bekleding met 

structuur (LA10)

Optioneel voor Premium

Zwarte kunstlederen 

bekleding (EB20)

Standaard voor Style

INTERIEURCOMBINATIES 
EN VELGEN.
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INTERIEURCOMBINATIES EN VELGEN

18" grijs gepolijste 5-spaaks 

lichtmetalen velgen

Standaard voor Style

20" zilverkleurige 15-spaaks 

lichtmetalen velgen

Standaard voor Executive

20" zwarte 15-spaaks lichtmetalen 

velgen

Standaard voor Premium

Getoonde velgen wijken af van Nederlandse specifi catie.
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TOYOTA KWALITEIT EN SERVICE.
ZORGELOOS RIJDEN MET JOUW TOYOTA.

Getoonde velgen wijken af van Nederlandse specifi catie.
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HYBRID SERVICE PROGRAMMA
Toyota vindt het belangrijk dat je zorgeloos kunt 

genieten van de hybride rijervaring. Daarom controleren 

wij bij iedere onderhoudsbeurt van het Standaard of 

Compleet onderhoudspakket de hybride componenten 

van jouw auto. De resultaten worden vastgelegd in een 

testcertifi caat dat je na afl oop meekrijgt.

SERVICE VAN TOPKWALITEIT
Jouw Toyota-dealer geeft je advies over het 

noodzakelijke onderhoud van jouw Toyota. Je auto 

heeft minimaal elke 2 jaar of om de 30.000 km 

(afhankelijk van wat het eerst aan de orde is) een grote 

onderhoudsbeurt nodig. Een ander onderdeel van 

het serviceprogramma voor jouw Toyota is een kleine 

onderhoudsbeurt. Deze wordt jaarlijks of na 15.000 km 

uitgevoerd.

TOYOTA SERVICE PLAN
Wil je precies weten waar je aan toe bent? Kies dan voor 

een Toyota Service Plan en regel in één keer voordelig 

het onderhoud en de services van jouw auto voor de 

komende jaren.

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om 

onderhoudskosten tot een minimum te beperken. 

ORIGINELE ONDERDELEN
Om de kwaliteit van Toyota te kunnen garanderen, 

worden bij het onderhoud van je auto alleen originele 

onderdelen gebruikt. 

ADDITIONELE GARANTIE
U kunt vol vertrouwen vooruit met Toyota, want we 

geven op iedere Toyota tot 10 jaar garantie, tot maar 

liefst 200.000 kilometer*. Als uw reguliere 3 of 5 

jaar§ garantie is verlopen (afhankelijk van de eerste 

registratiedatum van de auto) komt u in aanmerking 

voor een additionele garantie tot uw auto 10 jaar 

is, tot maar liefst 200.000 kilometer. Wanneer u het 

fabrieksonderhoudsschema volgt dan ontvangt u 

automatisch additionele garantie.

EXTRA VEILIGHEID
Jouw Toyota Highlander is standaard uitgerust met 

een startonderbreker.

TOYOTA PECHHULP
Na de eerste registratie van jouw Toyota heb je 

recht op Toyota Pechhulp voor de duur tot aan 

het eerste voorgeschreven onderhoud (in tijd en/

of kilometers). Bij het eerste onderhoud biedt jouw 

Toyota-dealer de mogelijkheid te kiezen uit meerdere 

onderhoudspakketten, waarvan een aantal inclusief 

pechhulp. Iedereen met Toyota Pechhulp kan altijd een 

beroep doen op de 24-uurs hulpdienst. Daarmee ben 

je in 40 Europese landen verzekerd van doeltreff ende 

hulp bij pech onderweg. Kan je door bijvoorbeeld een 

technisch mankement niet verder rijden, dan biedt het 

Toyota Pechhulpprogramma meerdere mogelijkheden 

om je weg te vervolgen.

ORIGINELE ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt volgens 

dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde oog voor 

detail als jouw Toyota. Voor de accessoires van Toyota 

geldt een garantietermijn van drie jaar, wanneer je 

deze gelijktijdig met jouw Toyota heeft gekocht.

*  Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 km garantie bij onderhoud door een Toyota dealer of erkend reparateur in Nederland. Kijk voor meer informatie 

en de volledige voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.
§ 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra care, neem contact op met uw Toyota dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.

Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met je Toyota-dealer.

KWALITEIT EN SERVICE
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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. 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.

Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 km garantie bij onderhoud door een Toyota dealer of erkend reparateur in Nederland. Kijk voor meer informatie en de volledige 
voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

TOYOTA HIGHLANDER
MEER WETEN OVER TOYOTA? 

BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369. 
KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE VOOR 

ONZE OPENINGSTIJDEN. 
www.toyota.nl

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-82400, juli 2022.
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