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BELANGRIJKSTE UITRUSTING HIGHLANDERBELANGRIJKSTE UITRUSTING HIGHLANDER

STYLE (STANDAARDUITRUSTING) 

EXTERIEUR
 – LED achterlichten
 – LED dagrijverlichting
 – LED mistlampen vóór
 – LED reflector koplampen
 – Metallic lak
 – Privacy Glass achter
 – Smart Entry

INTERIEUR
 – Airconditioning, climate control, 3 zones, inclusief bedieningspaneel achterop 
middenconsole

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

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
 – 7 airbags
 – AWD Integrated Management System met o.a. Trail mode
 – Blind Spot Monitor
 – Lichtsensor (automatische verlichting)
 – Rear cross traffic alert
 – Regensensor
 – Toyota Safety Sense 2.5: Intelligent Adaptive Cruise control, Pre-Collision system 
incl. stuurfunctie met voertuig, fietsers (dag) en voetgangers (dag+nacht) detectie 
(tegemoedkomend en afslaand), Automatic High Beam, Road Sign Assist, Lane Departure 
Alert, Lane Trace Assist en vermoeidheidsherkenning

INFORMATIE
 – 7 inch digitaal instrumentenpaneel
 – Apple CarPlay & Android Auto
 – Parkeerhulpcamera achter met statische hulplijnen

AUDIO
 – 3x USB aansluiting voor, 2x USB achterop middenconsole
 – Bluetooth®
 – Cloud navigatie met 4 jaar gratis abonnement
 – Radio met DAB+ tuner en 6 speakers
 – Toyota Smart Connect multimediasysteem met 8 inch touchscreen

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

RIJKLAAR VANAF € 68.995,–

https://www.toyota.nl/modellen/highlander/index/grade=9b7d1187-05fe-4fb9-a8b1-d20f9ebc3f0e%7Cbodytype=30b0ef55-504f-4ce5-8f54-6856b2e8aa20
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING HIGHLANDER

EXECUTIVE (EXTRA T.O.V. STYLE) 

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

INTERIEUR
 – Bekleding, zwart geperforeerd leder
 – Geheugenfunctie op bestuurdersstoel
 – Verwarmbaar stuurwiel met schakelflippers
 – Verlichte open opbergvakken in dashboard en deurpanelen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
 – Rear cross traffic alert incl. remfunctie

INFORMATIE
 – 12.3 inch volledig digitaal instrumentenpaneel
 – Parkeerhulpcamera achter met breedbeeld functie en instelbare dynamische hulplijnen
 – Toyota geïntegreerd navigatiesysteem

AUDIO
 – Toyota Smart Connect multimediasysteem met 12.3 inch multi-touchscreen
 – 11 speaker JBL audio met 1.200 Watt

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

RIJKLAAR VANAF € 74.595,–

PREMIUM (EXTRA T.O.V. EXECUTIVE) 

EXTERIEUR
 – Bodembeschermplaat voor, titaniumkleurig
 – Kick sensor

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

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
 – Panoramic view monitor

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

BANDEN EN VELGEN
 – 20” zwarte 15-spaaks lichtmetalen velgen

RIJKLAAR VANAF € 81.095,–

https://www.toyota.nl/modellen/highlander/index/grade=7e05bcf0-f49a-4487-b477-9da49a0be62f%7Cbodytype=30b0ef55-504f-4ce5-8f54-6856b2e8aa20
https://www.toyota.nl/modellen/highlander/index/grade=dfb137a0-5600-4ac6-b5b9-7d3ae22ad3e2%7Cbodytype=30b0ef55-504f-4ce5-8f54-6856b2e8aa20
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PRIJZEN HIGHLANDER 1 JULI 2022

AWD HYBRIDE AUTOMAAT
AWD 2.5 Hybrid Style € 49.892,56 10.477,44 7.490,– 67.860,– 68.995,– 149 182/248 B
AWD 2.5 Hybrid Executive € 54.723,14 11.491,86 9.245,– 75.460,– 76.595,– 158 182/248 B
AWD 2.5 Hybrid Premium € 60.012,40 12.602,60 9.245,– 81.860,– 82.995,– 158 182/248 B

PRIJZEN HIGHLANDER  
1 JULI 2022

Consumentenadviesprijs is inclusief € 1.135,– aan kosten rijklaar maken. 
Deze bestaan uit: € 1.062,87 voor afleverbeurt, mattenset, kenteken 
en transportkosten, € 40,80 leges, €  6,33  registratiekosten en € 25,– 
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 aanvragen van het kenteken deel 1A 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.

Als uw reguliere 3 of 5 jaar garantie is verlopen (afhankelijk van de eerste 
registratiedatum van de auto) komt u in aanmerking voor additionele 
garantie tot uw auto 10 jaar is, tot maar liefst 200.000 kilometer. Door het 
onderhoud uit te laten voeren door een Toyota dealer of erkend reparateur 
in Nederland ontvangt u automatisch deze garantie. 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.

NETTO  
CAT.PRIJS  
EX. BTW

BEDRAG  
BTW

BEDRAG  
BPM

FISCALE 
WAARDE 

CONSUM. 
ADV.PRIJS

CO2 KW/PK ENERGIE
LABEL

MODELJAAR 2023

https://www.toyota.nl/private-lease/highlander.json
https://www.toyota.nl/#/box-iframe/https%3A%2F%2Fformulieren.toyota.nl%2Fbrochure.html/size=fullscreen
https://www.toyota.nl/#/box-iframe/https%3A%2F%2Fformulieren.toyota.nl%2Fproefrit.html/size=fullscreen
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OPTIES

PRIJS EXCL. 
BTW EN BPM

BEDRAG  
BTW

BEDRAG  
BPM

PRIJS INCL.  
BTW EN BPM

FABRIEKSOPTIES
Metallic lak € – – – geen meerprijs
Meerprijs Parelmoer/Premium lak € 409,09 85,91 0,– 495,–
Panoramisch schuif-/kanteldak op Executive en Premium € 1.278,51 268,49 448,– 1.995,–

MODELJAAR 2023
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ACCESSOIRESACCESSOIRES

PAKKETTEN
Outdoor Pack
- Beschermstrip achterbumper gepolijst 
- Treeplanken 
- Laadvloerbescherming kunststof (3e rij 
neerklapbaar)

Actieprijs 1.195,–  
(normale prijs 1.627,–)  
Klantvoordeel 432,–

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

Actieprijs 65,–  
(normale prijs 87,–)  
Klantvoordeel 22,–

VELGEN EN BANDEN
Lichtmetalen velg 18" zwart gepolijst 2.146,–
Lichtmetalen velg 20" zwart gepolijst 2.810,–
Slotset t.b.v. lichtmetalen velgen 54,–
Winterwielenset 18” (Lichtmetalen velgen 10-spaaks zwart gepolijst, 
bandenspanningssensoren en Continental winterbanden 235/65R18) 
C;B;71;B**

2.850,–

Winterwielenset 20” (Lichtmetalen velgen 5-dubbelspaaks zwart 
gepolijst, bandenspanningssensoren en Continental winterbanden 
235/55R20) C;B;72;B**

3.995,–

YOKOHAMA zomerband  235/55R20 102V BluEarth-XT AE61 C;A;68;A** 
(4 stuks)

1.813,–

YOKOHAMA winterband 235/55R20 102V BluEarth Winter V906 SUV 
D;B;70;B** (4 stuks)

1.861,–

YOKOHAMA zomerband  235/55R20 102V BluEarth-XT AE61 C;A;68;A** 
(4 stuks)

1.813,–

YOKOHAMA winterband 235/55R20 102V BluEarth Winter V906 SUV 
D;B;70;B** (4 stuks)

1.861,–

Opberghoes t.b.v 13 tot en met 19 inch. banden (set van 4) 105,–

*  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

INCL. BTW €*INCL. BTW €*
NAVIGATIE EN MULTIMEDIA
Universele tablet houder incl. montagesteun 151,–
Apple Lightning naar USB 2.0 laadkabel 18,–
Dashcam 279,–

TRANSPORT
Dwarstangenset 292,–
Allesdrager toebehoren:

Afsl. skihouders (horizontaal 4 paar ski's of 2 snowboards) 155,–
Afsl. skihouders (horizontaal 6 paar ski's of 4 snowboards) 175,–
Dakkoffer 300 liter hoogglans zwart (190x63x39cm) 468,–
Dakkoffer 300 liter titanium grijs (190x63x39cm) 428,–
Dakkoffer 410 liter zilvergrijs (175x82x45cm) 386,–
Dakkoffer 460 liter hoogglans zwart (205x84x45cm) 631,–
Dakkoffer 460 liter hoogglans grijs (205x84x45cm) 631,–
Fietsendrager op dak 161,–

Draagtas voor allesdragers 60,–
Fietsendrager t.b.v. 2 fietsen, 13-polig 431,–
Fietsendrager t.b.v. 3 fietsen, 13-polig 520,–
Opklapbare fietsendrager t.b.v. 2 fietsen (13-polig) 548,–
Oprijgoot voor opklapbare fietsendrager 49,–
Fietsendrager draagtas 55,–
Kentekenplaat wit, lang of vierkant 8,–
Sneeuwketting (vanafprijs) 227,–
Trekhaak incl. 13polige trekhaakkabelset DIN/ISO  
(alleen toepasbaar op Style)

1.303,–

Trekhaak incl. 7polige trekhaakkabelset DIN/ISO  
(alleen toepasbaar op Style)

1.232,–

Trekhaak met horiz. afn. kogel incl. 13polige trekhaakkabelset DIN/ISO 
(alleen toepasbaar op Style)

1.674,–
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ACCESSOIRES

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

INCL. BTW €*INCL. BTW €*
SPORT EN STYLING
Treeplanken 1.255,–

COMFORT EN BESCHERMING
Asbak 78,–
Bagagenet horizontaal 93,–
Bagagenet verticaal 78,–
Beschermfolie deurgreep transparant (2 stuks) 70,–
Beschermfilm sonic titanium achterzijde 305,–
Beschermstrip achterbumper gepolijst (RVS) 243,–
Bumperbeschermstrip transparant 132,–
Dorpelinstaplijstset aluminium (voor) 206,–
Kledinghanger 30,–
Koelbox 7,5 liter 228,–
Actief koolstofinterieurfilter 44,–
Laadvloerbescherming kunststof (3e rij niet neerklapbaar) 115,–
Laadvloerbescherming kunststof (3e rij neerklapbaar) 128,–
Opvouwbare boodschappenkrat 59,–
Dubbelzijdige kofferbakmat 159,–
Mattenset rubber zwart voor, 2e en 3e rij 213,–
Mattenset velours 830 gr zwart  voor, 2e en 3e rij 207,–
Portierrandbeschermstrip in kleur 276,–
Stootlijstset in kleur 349,–
Portierwindschermset (4 stuks) 315,–
Windscherm motorkap 765,–

TRANSPORT
Trekhaak met horiz. afn. kogel incl. 7polige trekhaakkabelset DIN/ISO 
(alleen toepasbaar op Style)

1.603,–

Trekhaak incl. 13polige trekhaakkabelset DIN/ISO  
(alleen toepasbaar op Executive)

1.478,–

Trekhaak incl. 7polige trekhaakkabelset DIN/ISO  
(alleen toepasbaar op Executive)

1.407,–

Trekhaak met horiz. afn. kogel incl. 13polige trekhaakkabelset DIN/ISO 
(alleen toepasbaar op Executive)

1.849,–

Trekhaak met horiz. afn. kogel incl. 7polige trekhaakkabelset DIN/ISO 
(alleen toepasbaar op Executive)

1.778,–

Trekhaak incl. 13polige trekhaakkabelset DIN/ISO  
(alleen toepasbaar op Premium)

1.707,–

Trekhaak incl. 7polige trekhaakkabelset DIN/ISO  
(alleen toepasbaar op Premium)

1.635,–

Trekhaak met horiz. afn. kogel incl. 13polige trekhaakkabelset DIN/ISO 
(alleen toepasbaar op Premium)

2.078,–

Trekhaak met horiz. afn. kogel incl. 7polige trekhaakkabelset DIN/ISO 
(alleen toepasbaar op Premium)

2.007,–

Trekhaak met verticaal afn. kogel incl. 7polige trekhaakkabelset  
DIN/ISO

1.049,–

Trekhaak met verticaal afn. kogel incl. 13polige trekhaakkabelset  
DIN/ISO

1.120,–

Trekhaak met verticaal afn. kogel incl. 13-polige trekhaakkabelset WeSt 1.183,–
Verloopstekker 13-polig naar 7-polig 15,–
Verloopstekker 7-polig naar 13-polig 17,–
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ACCESSOIRES

INCL. BTW €*

*  De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken 
deel 1B. De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten. 12,3" MULTIMEDIA

BEVEILIGINGSSYSTEMEN
Alarmsysteem klasse 3 1.132,–
Peilzender RF MN500S klasse TV (Draadloos) 354,–
Terugvindsysteem TV (Bedraad) 542,–
Voertuigvolgsysteem PREMIUM N.C. 810,–
Transponder PREMIUM PLUS 73,–

GEZIN
Kinderzitje BABY-SAFE PLUS G0 (2 tot 13 kg) 221,–
Kinderzitje DUO Plus G1 (9 tot 18 kg) 345,–
Kinderzitje KIDFIX XP G2/G3 ISOFIX (15 tot 36 kg) 306,–
Kinderzitje MAXI-Plus G2/G3 (15 tot 36kg) 399,–

CAR CARE
Toyota ProTect exterieurbehandeling 427,–
Toyota ProTect interieurbescherming 112,–
Toyota ProTect velgenbescherming 66,–

VEILIGHEID
Brandblusser 1 kg 21,–
EHBO kit 18,–
Gevarendriehoek 8,–
Reservelampset LED Toyota 49,–
Safety Hammer Evolution 24,–
Safety Hammer Plus 19,–
Safety Torch Synergy Veiligheidslamp 30,–
Veiligheidstas 34,–
Veiligheidsvest 5,–
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UITRUSTING

EXTERIEUR
A-stijl zwart   

Bodembeschermplaat achter, titaniumkleurig –  

Bodembeschermplaat voor, titaniumkleurig – – 

Buitenspiegels in kleur carrosserie, elektrisch verstelbaar, 
verwarmbaar, automatisch inklapbaar  met geïntegreerde 
richtingaanwijzers

  

Buitenspiegels met parkeerhulpstand in achteruit met 
geheugenfunctie

–  

Chromen raamsierlijst   

Dagrijverlichting LED   

Dakantenne, haaievin   

Dorpelinstaplijsten vóór zilverkleurig met Highlander opdruk –  

Elektrisch bedienbare achterklep met geheugenfunctie, uitschakelbaar –  

Grille, zwart met chromen omlijsting –  

Grille, zwart met zilverkleurige omlijsting  – –
In hoogte verstelbare koplampen   

Instapverlichting aan bestuurders- en passagierszijde –  

Intelligente parkeersensoren voor en achter –  

Kick sensor – – 

Koplampsproeiers –  

LED achterlichten   

LED mistlampen vóór   

LED projector koplampen –  

LED reflector koplampen  – –

UITRUSTING

ST
YL

E

EX
EC

U
TI

VE

PR
EM

IU
M

EXTERIEUR
Metallic lak   

Panoramisch schuif-/kanteldak met elektrisch bedienbare blind –  

Parelmoer/Premium lak   

Privacy Glass achter   

Roofrails, chroom –  

Roofrails, zilverkleurig  – –
Smart Entry   

Smart Key met bewegingssensor   

Verwarmbare voorruit –  

Voorruit en ruiten voorportieren met geluidswerend glas –  

INTERIEUR
Achterbank 2e zitrij verschuifbaar, 60/40 neerklapbaar met instelbare 
rugleuning, neerklapbare middenarmsteun

  

Achterbank 3e zitrij 60/40 neerklapbaar met instelbare rugleuning   

Achterbankverwarming – – 

Airconditioning, climate control, 3 zones, inclusief bedieningspaneel 
achterop middenconsole

  

Armsteun midden vóór   

Automatisch dimmende binnenspiegel   

Bekleding, grijs of beige geperforeerd leder –  –
Bekleding, grijs, beige of oker geperforeerd leder met structuur – – 

Bekleding, zwart geperforeerd leder –  –
Bekleding, zwart geperforeerd leder met structuur – – 

Verklaring  van de tekens 
 : standaard   : optie  – : niet toepasbaar

ST
YL

E

EX
EC

U
TI

VE

PR
EM

IU
M
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UITRUSTING

INTERIEUR
Stoelventilatie op beide voorstoelen – – 

Stoelverwarming op beide voorstoelen   

Stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar   

Stuurwiel met knoppen voor o.a. audio-, telefoonbediening en voice   

Stuurwiel met leder bekleed   

Stuurwiel met schakelflippers –  

Ventilatie uitstroomopeningen voor, midden en achter   

Verlichte open opbergvakken in dashboard en deurpanelen –  

Verwarmbaar stuurwiel –  

Voorstoelen elektrisch verstelbaar incl. hoogteverstelling (8-weg)   

Zonnekleppen bestuurders- en passagierszijde met make-up spiegel, 
afdekklepje en verlichting

  

Zonneschermen in achterportieren   

INTERIEUR
Bekleding, zwart kunstleder  – –
Binnenverlichtingen aan bij binnenkomst   

Camerafunctie in binnenspiegel (Smart Rear View Mirror) – – 

Centrale binnenverlichting, boven voorstoelen (2x), boven 2e zitrij (2x) 
en boven 3e zitrij (1x)

  

Draadloze lader telefoon   

Elektrische aansluitingen, 1x in dashboard (12V), 1x in consolebox (12V)   

Geheugenfunctie op bestuurdersstoel –  

Handgrepen boven deuren (4x)   

Hoofdsteunen, 2e zitrij (3x) en 3e zitrij (2x)   

Intelligent Full Range Adaptive Cruise control met speed limiter   

Kledinghaakjes 2x   

Lendensteunverstelling bestuurdersstoel, elektrisch   

Pollenfilter   

Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar met auto op en neer en 
klembeveiliging

  

Rijmodi: ECO, Normal, Sport en Trail   

Rolhoes   

Startknop   

ST
YL

E

EX
EC

U
TI

VE

PR
EM

IU
M

ST
YL

E

EX
EC

U
TI

VE

PR
EM

IU
M
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UITRUSTING

Verklaring  van de tekens 
 : standaard
 : optie 
– : niet toepasbaar

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
ABS met Brake Assist   

Airbag, knie (bestuurder)   

Airbags vóór, aan bestuurders- en passagierszijde   

Airbags, curtain, voor en 2e + 3e zitrij (2x)   

Airbags, side, vóór (2x)   

AVAS (Acoustic Vehicle Approach System) 0-25 km/h, niet 
uitschakelbaar

  

AWD Integrated Management System met o.a. Trail mode   

Bandenspanning waarschuwingssysteem met resetknop en 
locatieaanduiding

  

Blind Spot Monitor   

Elektrische handrem met hold en autorelease functie   

Elektronische remkrachtverdeling (EBD)   

Follow me home verlichting   

Gordels vóór met gordelspanners en spankrachtbegrenzers   

Gordels, 3-punts, alle zitplaatsen   

ISOfix kinderstoelbevestiging, 2e zitrij 2x   

Lichtsensor (automatische verlichting)   

Noodstop verlichting   

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
Panoramic view monitor – – 

Passagiersairbag (vóór en side airbag) uitschakelbaar   

Rear cross traffic alert  – –
Rear cross traffic alert incl. remfunctie –  

Regensensor   

Ruitenwisser achter met interval   

Ruitenwissers vóór met variabele interval, verwarmbaar   

Startonderbreker   

Stop & Start Systeem   

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

  

VSC, TRC en HAC   

Waarschuwing vergeten gordels   

ST
YL

E

EX
EC

U
TI

VE

PR
EM

IU
M

ST
YL

E

EX
EC

U
TI

VE

PR
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IU
M



11 / 15 HIGHLANDER

UITRUSTING

LAAD EN BERGRUIMTE
Bekerhouders (2x in middenconsole voor, 2x in middenarmsteun 2e 
zitrij, 2x beide zijden 3e zitrij)

  

Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht   

Opbergvak achterop bestuurders- en passagiersstoel   

Opbergvakken met flessenhouders in voor- en achterportieren   

BANDEN EN VELGEN
18” grijs gepolijste 5-spaaks lichtmetalen velgen  – –
20” zilverkleurige 15-spaaks lichtmetalen velgen –  –
20” zwarte 15-spaaks lichtmetalen velgen – – 

235/55R20 banden –  

235/65R18 banden  – –
Thuiskomer reservewiel   

INFORMATIE
7 inch digitaal instrumentenpaneel  – –
12.3 inch volledig digitaal instrumentenpaneel –  

Apple CarPlay & Android Auto   

Buitentemperatuurmeter   

Connected services (Data Communicatie Module)   

e-call systeem   

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

Parkeerhulpcamera achter met breedbeeld functie en instelbare 
dynamische hulplijnen

–  

Parkeerhulpcamera achter met statische hulplijnen  – –
Toyota Cloud navigatiesysteem met 4 jarig abonnement   

Toyota geïntegreerd navigatiesysteem –  

Waarschuwing vergeten verlichting   

AUDIO
11 speaker JBL audio met 1.200 Watt –  

3x USB aansluiting voor, 2x USB achterop middenconsole   

6 speakers  – –
DAB+ tuner   

Radio en Bluetooth® systeem**   

Toyota Smart Connect multimediasysteem met 12.3 inch 
multi-touchscreen

–  

Toyota Smart Connect multimediasysteem met 8 inch touchscreen  – –

Verklaring  van de tekens 
 : standaard
 : optie 
– : niet toepasbaar

**  De Bluetooth® functionaliteit is per GSM-toestel verschillend. Raadpleeg uw Toyota dealer en het 
instructieboekje van uw mobiele telefoon voor specifieke informatie.

ST
YL

E

EX
EC

U
TI

VE

PR
EM

IU
M

ST
YL

E

EX
EC

U
TI

VE

PR
EM

IU
M



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HIGHLANDER 12 / 15

TECHNISCHE SPECIFICATIES

2.5 Hybrid AWD CVT
MOTOR
Soort brandstof benzine
Octaan- of cetaangetal minimaal 95
Kleppenmechanisme Dual VVT-i 16 kleppen DOHC
Cilinderinhoud (cc) 2487
Boring x slag (mm) 87,5x103,5
Compressieverhouding 14,0:1
Maximaal vermogen (kW(pk)/tpm) 182(248)/n.v.t.
Maximaal koppel (Nm/tpm) 270/n.v.t.
Brandstof of injectiesysteem multipoint
Turbo nee
Intercooler nee

GELUID
Geluidsniveau bij stilstand (in dB(A)) bij 
toerental (/min)

71,0 / 2.500

Geluidsniveau bij langsrijden (in dB(A)) 68,0

PRESTATIES
Topsnelheid (km/h) 180
Acceleratie 0–100 km/h (sec) 8,3

REMMEN
Voor Geventileerde schijven
Achter Geventileerde schijven
WIELOPHANGING
Voor Onafhankelijk: McPherson
Achter Onafhankelijk: dubbele draagarm

TRANSMISSIE
Aandrijving Elektronisch AWD systeem
Aantal versnellingen nvt
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1]  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).

2.5 Hybrid AWD CVT

Style Executive  
en  

Premium

Executive  
en  

Premium met Panoramadak

TERREINPRESTATIES
Minimale bodemvrijheid (mm) 202
Vrijloophoek voor (°) 18,1
Vrijloophoek achter (°) 22,7

BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIE

VERBRUIK 1]

Richtlijn 2018/1832AP 2018/1832AP 2018/1832AP
Gecombineerd (CO₂ emissie (g/km)) 149 158 160
Stad (laag) in l/100km 6,6 7,1 7,3
Buitenweg (midden/hoog/extra hoog) in 
l/100km

5,8 / 5,8 / 7,7 6,3 / 6,2 / 8,0 6,4 / 6,3 / 8,1

Gecombineerd (l/100km) 6,6 7,0 7,1

EMISSIE 1]

Emissienorm Euro 6d ISC FCM Euro 6d ISC FCM Euro 6d ISC FCM
Richtlijn 2018/1832AP 2018/1832AP 2018/1832AP
CO (mg/km) 216,3 216,3 216,3
THC (mg/km) 18,0 18,0 18,0
NMHC (mg/km) 14,6 14,6 14,6
NOx (mg/km) 6,7 6,7 6,7
Deeltjes PM (mg/km) 0,24 0,24 0,24
Deeltjes PN (10E11/km) 0,51 0,51 0,51
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2]  Inhoud bodem tot onderkant dak bij 3e zitrij neer incl. opbergvak onder bodem. Met 3e zitrij 
omhoog 332 liter.

3] Inhoud bodem tot onderkant dak bij 2e en 3e zitrij neer incl. opbergvak onder bodem.

Style Executive  
en  

Premium

1.659 mm

1.930 mm

2.850 mm

4.966 mm

1.662 mm

1.930 mm

1.755 mm

AFMETINGEN
Draaicirkel tussen stoepranden (m) 11, 4
Draaicirkel tussen muren (m) 12,4
Inhoud brandstoftank (l) 65
Inhoud bagageruimte (l) 2] 865
Inhoud bagageruimte (l) 3] 1.909
Lengte interieur (mm) 2.548
Breedte interieur (mm) 1.484

GEWICHTEN (KG)
Massa rijklaar 2.090 2.125
Massa ledig voertuig 1.990 2.025
Laadvermogen (wettig) 680 695
Maximaal toelaatbare massa (GVW) 2.670 2.720
Maximaal aanhanggewicht geremd 2.000 2.000
Maximaal aanhanggewicht ongeremd 700 700
Maximale kogeldruk bij gebruik aanhanger 80 80
Maximale kogeldruk bij gebruik 
fietsendrager

80 80

Maximale daklast 75 75



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

Hiermee komen alle voorgaande Highlander 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.

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

UW TOYOTA DEALER:

UITGAVE 1 SEPTEMBER 2022
youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/
toyotanl

instagram.com/
toyotanederland
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