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Toyota adviesprijzen onderhoud

Alle prijzen zijn inclusief klein materiaal, milieutoeslag en 21% BTW en van toepassing op een Yaris Hybrid vanaf bouwjaar april 2012.
Geldig t/m 31 december 2017.

 Yaris 
 1.5 Hybrid

KLEINE ONDERHOUDSBEURT
Na 15.000 km € 175,- 
Na 1 jaar € 175,- 

GROTE ONDERHOUDSBEURT
Na 30.000 km € 312,-
Na 2 jaar € 312,-

KLEINE ONDERHOUDSBEURT
Na 45.000 km € 175,-
Na 3 jaar € 175,-

GROTE ONDERHOUDSBEURT
Na 60.000 km € 306,- 
Na 4 jaar € 306,- 

KLEINE ONDERHOUDSBEURT
Na 75.000 km € 175,-
Na 5 jaar € 175,- 

GROTE ONDERHOUDSBEURT
Na 90.000 km € 482,-
Na 6 jaar € 312,-

Toyota scoort steevast hoog als het gaat om betrouwbaarheid en daar heeft u nog
lang plezier van. Wij houden uw Toyota graag in topconditie tegen zo laag mogelijke
kosten. Daarom werken we met deskundige monteurs en krijgt u 1 jaar garantie op
reparatie en de gebruikte materialen. Door jaarlijks of elke 15.000 kilometer onderhoud
uit te voeren bij uw Toyota dealer, kunt u dus nog jaren zorgeloos rijden. Bovendien
ontvangt u na iedere onderhoudsbeurt gratis Toyota Pechhulp 24-uurs pechhulp
in heel Europa. Zo bent u niet alleen het voordeligst uit, maar ook het veiligst!

De pluspunten van onderhoud bij de Toyota dealer:
• Gratis Toyota Pechhulp 24-uurs pechhulp zodat u onderweg  

in heel Europa op ons kunt rekenen
• Deskundige monteurs die alles weten van uw Toyota
• Dankzij geavanceerde diagnose-apparatuur direct inzicht  

in de conditie van uw Toyota
• 1 jaar garantie op reparatie en de gebruikte materialen
• Prijsopgave vooraf, dus geen nare verrassingen achteraf
• De beste service voor de meest betrouwbare auto’s ter wereld

Uw Toyota dealer laat u 
veilig en voordelig rijden.



 Kleine Grote
 onderhouds- onderhouds-
 beurt beurt 
VERVANGEN EN/OF VERVERSEN   
Motorolie • •
Oliefilter • •
INSPECTEREN
Aandrijfassen  •
Accu  •
Banden en bandenspanning • •
Bougies  • 
Brandstofleidingen, verbindingen en tankdop  •
Carrosserie, chassisbalken, bodemplaat en subframe  •
Claxon • •
Diagnosesysteem uitlezen • •
Interieurfilter  •
Luchtfilter  •
Motorkap en achterklep (sluitingen en scharnieren) • •
Portieren (schakelaars, sluitingen en scharnieren) • •
Rempedaal en handrem  •
Remschijven, remblokken, remslangen en remleidingen achter  •
Remschijven, remblokken, remslangen en remleidingen voor • •
Ruitenwissers en -sproeiers (incl. bijvullen vloeistof) • •
Slangen en leidingen in motorruimte  •
Stuurinrichting  •
Uitlaatsysteem  •
Veiligheidsgordels voor en achter (bevestiging) • •
Verlichting (incl. binnen- en dashboardverlichting) • •
Voor- en achterwielophanging en fuseekogels  •
Voorstoelen en achterbank (bevestiging) • •

EXTRA VERVANGINGEN*   
Bougies                                     iedere 90.000 km
Koelvloeistof motor na 150.000 km; vervolgens iedere 90.000 km
Luchtfilter iedere 60.000 km of 4 jaar
Interieurfilter iedere 30.000 km of 2 jaar
Remvloeistof na 30.000 km of 2 jaar; vervolgens iedere 60.000 km of 4 jaar

EXTRA INSPECTIES** 
Koelvloeistof omvormer na 240.000 km, vervolgens iedere 90.000 km
Airbags na 10 jaar; vervolgens iedere 2 jaar
Klepspeling iedere 90.000 km of 6 jaar
Transmissieolie iedere 60.000 km of 4 jaar
Koolstoffilter iedere 45.000 km/2 jaar

* extra vervangingen bij adviesprijs inbegrepen  ** extra inspecties bij adviesprijs inbegrepen, eventuele vervanging of reparatie niet.

Werkzaamheden Yaris 1.5 Hybrid



De importeur behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen in 
uitvoeringen en/ of prijzen aan te brengen. Waar Toyota dealer staat, kunt u ook 
Erkend reparateur lezen. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg 
is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele 
onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk in enige 
vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
F0000-03030-HSD/januari 2017

Importeur: Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer.

Kijk voor meer nieuws:  blog.toyota.nl  flickr.com/toyotanederland  twitter.com/toyotanl

  youtube.com/toyotanederland  facebook.com/toyotanederland

Uw Toyota dealer hanteert vaste adviesprijzen voor onderhoud.
In deze folder vindt u de adviesprijzen voor de onderhoudsbeurten van uw 
Toyota Yaris Hybrid, vanaf bouwjaar april 2012. Jaarlijks worden de prijzen 
herzien in lijn met wijzigingen in onderdelenprijzen, arbeidsloon en heffingen 
van overheidswege. De voordelige tarieven voor onderhoud aan uw Toyota 
Yaris Hybrid met een eerder bouwjaar en/of tarieven en werkzaamheden die 
uitgevoerd worden voor andere Toyota modellen vindt u op www.toyota.nl.
  
De prijzen in deze folder zijn geldig t/m 31 december 2017. Al het uit te voeren 
onderhoud en de onderdelen die we controleren, treft u gespecificeerd aan. 
Kosten voor APK en alle overige werkzaamheden zijn niet bij de prijs inbegrepen 
en worden separaat gefactureerd.

Meer informatie over uw Toyota of de onderhoudsadviesprijzen? Vraag het  
uw dealer, hij weet er alles van. U kunt ook van maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 21.00 uur of zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur bellen: 0800-0369 
(gratis) of ga naar www.toyota.nl.

Meer informatie over Toyota? 
Bel gratis 0800-0369 
of kijk op www.toyota.nl


