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Prijzen Land Cruiser Van 1 januari 2017 (vervolg)Prijzen Land Cruiser Van 1 januari 2017

3-DEURS Netto Cat.prijs
excl. BTW (€)

Bedrag
BPM (€)

Bedrag 
BTW (€)

Consumentenprijs
incl. BTW (€)

kW/pk

2.8 D-4D  LX High Roof Blind Van 36.950,- 14.203,- 7.759,50 58.912,50 130/177

2.8 D-4D  LX Automaat High Roof Blind Van 38.850,- 14.919,- 8.158,50 61.927,50 130/177

2.8 D-4D  VX Automaat High Roof Blind Van 42.850,- 16.427,- 8.998,50 68.275,50 130/177

5-DEURS

2.8 D-4D  LX Automaat Standard Roof Blind Van 40.395,- 15.501,- 8.482,95 64.378,95 130/177

2.8 D-4D  VX Automaat Standard Roof Blind Van 46.795,- 17.914,- 9.826,95 74.535,95 130/177

2.8 D-4D  SX Automaat Standard Roof Blind Van 54.850,- 20.951,- 11.518,50 87.319,50 130/177

2.8 D-4D  Exclusive Automaat Standard Roof Blind Van 57.950,- 22.120,- 12.169,50 92.239,50 130/177

MEERPRIJS OMBOUWVARIANTEN 3-DEURS Netto Cat.prijs
excl. BTW (€)

Bedrag
BPM (€)

Bedrag 
BTW (€)

Consumentenprijs
incl. BTW (€)

Raamblindering rechterzijruit 310,- 116,- 65,10 491,10

Raamblindering in kleur van de carrosserie 345,- 130,- 72,45 547,45

MEERPRIJS OMBOUWVARIANTEN 5-DEURS

Window Van 790,- 297,- 165,90 1.252,90

High Roof Blind Van 1.185,- 446,- 248,85 1.879,85

High Roof Window Van 1.395,- 525,- 292,95 2.212,95

Raamblindering rechterzijruit 240,- 90,- 50,40 380,40

Raamblindering in kleur van de carrosserie 510,- 192,- 107,10 809,10

Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een bedrijfswagen een korting of 
een toeslag op de BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het BPM bedrag wordt wettelijk bepaald op 
het moment van aanvraag 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: 3 jaar fabrieksgarantie (max. 100.000 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. Zolang uw Toyota volgens 
fabrieksvoorschrift in onderhoud blijft bij de Nederlandse Toyota dealer kunt u altijd een beroep doen op 
Toyota Pechhulp (het 24 uurs pechhulpprogramma van Toyota in bijna geheel Europa).
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Prijzen Land Cruiser Van 1 januari 2017 (vervolg)

MEERPRIJS FABRIEKSOPTIES Netto Cat.prijs
excl. BTW (€)

Bedrag
BPM (€)

Bedrag 
BTW (€)

Consumentenprijs
incl. BTW (€)

Metallic lak 820,- 309,- 172,20 1.301,20

Parelmoer lak 'Pearl White' 1.065,- 401,- 223,65 1.689,65

Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak (alleen op SX, niet op High Roof) 1.600,- 603,- 336,00 2.539,00

Veiligheidspakket (alleen op SX) 2.060,- 776,- 432,60 3.268,60

MEERPRIJS DEALEROPTIES*

Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem (alleen op VX) 540,- 203,- 113,40 856,40

Toyota Touch® 2 with Go Plus navigatiesysteem (alleen op VX) 785,- 295,- 164,85 1.244,85

Lederen bekleding, diverse kleuren en uitvoeringen vanaf 770,- 161,70 931,70

Stoelverwarming voorstoelen (alleen i.c.m. lederen bekleding) 250,- 52,50 302,50

Lederen stuurwiel (alleen op LX en i.c.m. lederen bekleding) 265,- 55,65 320,65

Toyota ProTect exterieurbehandeling 335,- 70,35 405,35

Toyota Veiligheidstas 21,- 4,41 25,41

KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

 Inclusief transport, kenteken en afl everingsbeurt 665,- 139,65 804,65

Legeskosten (BTW vrij) 39,00

Registratiekosten (BTW vrij) 6,06

Recyclingbijdrage (incl. BTW) 35,12 42,50

* De consumentenprijzen voor dealeropties zijn van toepassing op nieuwe auto’s bij montage na aanvraag 
kenteken deel 1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / 
kunstleder. De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.
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Prijzen accessoires (vervolg)

LEDEREN BEKLEDING

Lederen bekleding ● ● 770,- 931,70

Exclusive lederen bekleding ● ● 960,- 1.161,60

Aanvullende opties i.c.m. lederen bekleding:

Stoelverwarming voorstoelen ● ● 250,- 302,50

Lederen stuurwiel (alleen op LX) ● ● 265,- 320,65

AUDIO, NAVIGATIE & IN CAR ENTERTAINMENT

Portable navigatiesysteem TomTom GO ● ● v.a. 165,- 199,94 

Portable navigatiesysteem TomTom START ● ● v.a. 99,- 119,95 

Vaste inbouwhouder incl. lader voor TomTom ( niet i.c.m. classic) ● ● 111,- 134,73 

Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem ● ● 693,- 838,40

EXTERIEUR

Afsluitbare allesdragerset (niet i.c.m. High Roof versies) ● – 272,- 329,24 

Afsluitbare dwarsstangenset t.b.v. dakrailing – ● 193,- 233,45 

Allesdrager toebehoren:

Afsl. skihouders (horizontaal 4 paar ski’s of 2 snowboards) ● ● 108,- 130,78 

Afsl. skihouders (horizontaal 6 paar ski’s of 4 snowboards) ● ● 121,- 146,22 

Afsl. skihouders, verschuifbaar (horizontaal 6 paar ski’s of 4 snowboards) ● ● 206,- 248,81 

Bagagebox zilvergrijs 410 liter (175x82x45 cm) ● ● 305,- 369,32 

Dakrailing zilverkleurig – ● 521,- 629,97 

Dakrailing zwart – ● 521,- 629,97 

Extra drager ● ● 145,- 175,81 

Fietsendrager (links) ● ● 144,- 174,51 

Fietsendrager, luxe uitvoering ● ● 135,- 162,77 

Fietsendrager, rechts ● ● 144,- 174,51 

Fietsendrager, standaard uitvoering ● ● 88,- 106,25 

Skibox hoogglans grijs 460 liter (205x84x45 cm) ● ● 458,- 554,49 

Skibox hoogglans zwart 460 liter (205x84x45 cm) ● ● 458,- 554,49 

Skibox zilvergrijs 420 liter (232x70x40 cm) ● ● 326,- 395,00

Prijzen accessoires
3-deurs 5-deurs Consumentenprijs 

excl. BTW (€)
Consumentenprijs *
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires (vervolg)

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten. ● = leverbaar  – = niet leverbaar

EXTERIEUR (vervolg)

Automatisch inklapbare spiegels ● ● 119,- 144,44 

Beschermfi lm set deurgreep (transparante fi lm) (2 stuks) ● ● 50,- 60,56 

Beschermingsstrip op achterbumper (RVS) ● ● 201,- 243,10 

Bodembeschermplaat zilver ● ● 603,- 729,28 

Bumperafdekplaatje t.b.v. trekhaak, in kleur ● ● 91,- 109,55 

Chroom ornament achterklep ● ● 145,- 175,81 

Chroom spiegelkappen ● ● 204,- 247,13 

Comfortschakeling knipperlicht ● ● 83,- 100,03 

Dakwindscherm (alleen i.c.m schuif-/kanteldak) – ● 141,- 170,16 

Fietsendrager EuroClick G2 (alleen i.c.m. trekh. afn. kogel horizontaal) ● ● 466,- 563,73 

Fietsendrager EuroClick Ride (alleen i.c.m. trekh. afn. kogel horizontaal) ● ● 367,- 444,57 

Fietsendrager Toyota t.b.v. 2 fi etsen, 13-polig ● ● 243,- 293,96 

Fietsendrager Toyota t.b.v. 3 fi etsen, 13-polig ● ● 287,- 347,12 

Verloopstekker 7-polig naar 13-polige ● ● 17,- 20,00 

Opklapbare fi etsendrager t.b.v. 2 fi etsen, 13-polig ● ● 524,- 633,97 

Opbergtas opklapbare fi etsendrager ● ● 33,- 40,52 

Lichtmetalen velg 7,5Jx17” Canyon (4 stuks excl. banden) ● ● 1.208,- 1.461,78 

Lichtmetalen velg 7,5Jx18” Pinnacle (4 stuks excl. banden) ● ● 1.350,- 1.633,21 

Lichtmetalen velg 7,5Jx18” Pinnacle zwart (4 stuks excl. banden) ● ● 1.400,- 1.694,34 

Slotset t.b.v. lichtmetalen velg ● ● 40,- 48,98 

Portierwindschermen (4 stuks) – ● 260,- 314,93 

Sidebar RVS – ● 1.015,- 1.228,37 

Stootlijstenset met chrome inleg (zwart) – ● 546,- 660,09 

Trekhaak incl. 13-polige DIN-ISO trekhaakkabelset (excl. afdekplaat) ● ● 707,- 855,52 

Trekhaak incl. 13-polige WeSt trekhaakkabelset (excl. afdekplaat) ● ● 722,- 873,47 

Trekhaak incl. 7-polige trekhaakkabelset (excl. afdekplaat) ● ● 682,- 825,38 

Trekhaak met afn. kogel incl. 13-polige DIN-ISO trekhaakkabelset (excl. afdekplaat) ● ● 914,- 1.106,12 

Trekhaak met afn. kogel incl. 13-polige WeSt trekhaakkabelset (excl. afdekplaat) ● ● 929,- 1.124,08 

Trekhaak met afn. kogel incl. 7-polige trekhaakkabelset (excl. afdekplaat) ● ● 889,- 1.075,98 

3-deurs 5-deurs Consumentenprijs 
excl. BTW (€)

Consumentenprijs *
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires (vervolg)

EXTERIEUR (vervolg)

Trekhaak met fl enskogel incl. 13-polige DIN-ISO trekhaakkabelset (excl. afdekplaat) ● ● 661,- 799,57 

Trekhaak met fl enskogel incl. 13-polige WeSt trekhaakkabelset (excl. afdekplaat) ● ● 676,- 817,52 

Trekhaak met fl enskogel incl. 7-polige trekhaakkabelset (excl. afdekplaat) ● ● 636,- 769,43 

Vangmuilkoppeling ● ● 359,- 434,27 

Verloopstekker 13-polige DIN-ISO naar 7-/ 13-polige WeSt ● ● 19,- 23,04 

Uitlaatsierstuk chroom ● ● 79,- 95,80 

YOKOHAMA Band 265/60R18 110V I/T G038  E.E.73.3 ** (4 stuks) ● ● 1.120,- 1.355,20

YOKOHAMA Winterband 265/60R18 110H I/T V905 G.B.74.3 ** (4 stuks) – ● 1.116,- 1.350,00 

YOKOHAMA Winterband 265/65R17 112T I/T G071 G.B.74.3 ** (4 stuks) ● ● 932,- 1.127,72 

INTERIEUR

Alarminstallatie klasse 3  AA04 incl. certifi ceringskosten ● ● 311,- 376,09

Versnellingsbakslot ● ● 571,- 690,40 

Voertuigvolgsysteem Premium plus TT04 (excl. abonnementskosten) ● ● 689,- 833,21 

Asbak ● ● 19,- 22,39 

Dorpelinstaplijstset verlicht aluminium zwart ● ● 633,- 765,51 

Dorpelinstaplijstset verlicht aluminium grijs ● ● 633,- 765,51 

Interieurfi lter ● ● 23,- 27,95 

Kinderzitje BABY-SAFE PLUS G0 (2 tot 13 kg) ● ● 174,- 210,35 

Kinderzitje DUO PLUS ISOFIX G1 (9 tot 18 kg) ● ● 276,- 333,51 

Kinderzitje KID G2/G3 (15 tot 36 kg) ● ● 134,- 162,58 

Kinderzitje KIDFIX G2/G3 ISOFIX (15 tot 36 kg) ● ● 212,- 256,12 

Kinderzitje MIDI G1 (9 tot 18 kg) alleen i.c.m. Frame ISOFIX MINI / MIDI ● ● 387,- 468,33 

Kinderzitje MINI G0 (2 tot 13 kg) ● ● 387,- 468,33 

Frame BABY-SAFE PLUS ● ● 93,- 112,88 

Frame ISOFIX MINI / MIDI ● ● 387,- 468,33 

Kledinghanger ● ● 17,- 20,00 

Koel-/verwarmingsbox 25 liter ● ● 462,- 558,79 

Koelbox 7,5 liter ● ● 141,- 170,61 

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

** Info over EU-bandenlabel: http://www.toyota.nl/bandenlabel ● = leverbaar  – = niet leverbaar

3-deurs 5-deurs Consumentenprijs 
excl. BTW (€)

Consumentenprijs *
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires (vervolg)

INTERIEUR (vervolg)

Cool box transformator 220V, 12V ● ● 82,- 99,60 

Mattenset rubber voor, beige – ● 58,- 69,70 

Mattenset rubber voor, zwart ● ● 61,- 74,39 

Mattenset rubber voor/achter beige – ● 84,- 102,11 

Mattenset velours 520 gr antraciet beige logo en rand ● ● 97,- 117,91 

Mattenset velours 520 gr grijs ● – 72,- 87,02 

Mattenset velours 520 gr grijs – ● 97,- 117,91 

Reservelampenset H11 ● ● 26,- 31,94 

Luxe reservelampenset H11 ● ● 33,- 39,51 

CAR CARE

Cockpitspray 400 ml ● ● 8,- 9,11

Hoogglans autopoets 400 ml ● ● 8,- 9,27

Leder reiniger en conditioner 400 ml ● ● 8,- 9,18

Ruitenreiniger 750 ml ● ● 6,- 7,26

Ruitenontdooier 400 ml ● ● 6,- 7,79

Shampoo 500 ml ● ● 4,- 5,26

Toyota ProTect exterieurbescherming ● ● 337,- 407,32 

Toyota ProTect interieurbescherming ● ● 85,- 102,95

Toyota ProTect velgenbescherming ● ● 55,- 66,00

Velgen reiniger 500ml ● ● 8,- 9,72

VEILIGHEID

Brandblusser 1 kg ● ● 17,- 20,00 

Gevarendriehoek ● ● 6,- 7,49 

Safety hammer ● ● 9,- 11,24 

Toyota Veiligheidstas ● ● 21,- 25,00 

Veiligheidsvest ● ● 4,- 4,24 

Verbandkussen ● ● 13,- 15,77 

3-deurs 5-deurs Consumentenprijs 
excl. BTW (€)

Consumentenprijs *
incl. BTW (€)
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Uitrusting (vervolg)Uitrusting
EXTERIEUR LX VX SX Exclusive

Buitenspiegels: zwart, elektrisch verstelbaar met geïntegreerde knipperlichten ● – – –

Buitenspiegels: in carrosseriekleur, elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmd met geïntegreerde 
knipperlichten – ● ● ●

Bumpers: in carrosseriekleur ● ● ● ●

Dagrijverlichting (LED) – – ● ●

Dakreling (standaard op 3 drs en 5 drs High Roof) ● ● ● ●

Glas: groengetint ● ● ● ●

Glas: donkergrijs privacy glass – – ● ●

Grille: zwart ● – – –

Grille: verchroomd – ● – –

Grille: verchroomd met titanium accenten – – ● ●

Follow me home verlichting – – ● ●

Koplampen (LED) – – ● ●

Koplamphoogteverstelling manueel ● ● – –

Koplamphoogteverstelling automatisch – – ● ●

Koplampsproeiers – – ● ●

Metallic lak ● ● ● ●

Parelmoer lak ● ● ● ●

Mistlampen geïntegreerd in voorbumper – ● ● ●

Portierhandgrepen: donkergrijs ● – – –

Portierhandgrepen: in carrosseriekleur – ● ● ●

Ruitenwissers vóór met variabele interval ● ● – –

Ruitenwissers vóór met regensensor – – ● ●

Ruitenwisser achter geïntegreerd in achterspoiler ● ● ● ●

Spatlappen: vóór en achter ● ● ● ●

Schemersensor – – ● ●

Treeplanken: zwart – ● – –

Treeplanken: aluminium en verlicht (vóór en achter) – – ● ●

Ruit in achterdeur apart te openen ● ● (alleen 5dr) ● ● ●

SX en Exclusive uitvoeringen zijn alleen als 5 deurs i.c.m. automatische transmissie leverbaar ● = standaard  ● = optie  a = accessoire  – = niet leverbaar  p = Safety Pack
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Uitrusting (vervolg)

COMFORT LX VX SX Exclusive

Armsteun voor, verstelbaar ● ● ● ●

Binnenspiegel, automatisch dimmend – – ● ●

Manuele airconditioning ● – – –

Climate control: links en rechts gescheiden – ● ● ●

Full Smart Entry met Startknop ● ● ● ●

Cruise control – ● ● ●

Adaptieve cruise control – – ● (p) ●

Dorpellijsten zwart ● ● ● ●

Elektrisch bedienbare ramen vóór met klembeveiliging ● ● ● ●

Elektrische 12 V-aansluiting (vóór en in bagageruimte) ● – – –

Elektrische 12 V-aansluiting vóór, 220V AC in bagageruimte – ● ● ●

Handgrepen 4 vóór ● ● ● ●

Zwarte pianolak accenten op dashboard, middenconsole en pookknop ● ● – –

Geborstelde zilveren accenten op dashboard, middenconsole en inserts in deuren (bij bruin lederen bekleding) – – – ●

Houtaccenten op dashboard, middenconsole, pookknop en inserts in deuren 
(vervalt op Exclusive bij bruin lederen bekleding) – – ● ●

Interieurverlichting: vóór, midden en achter ● ● ● ●

Instap-, deur- en voetverlichting, instelbaar – – ● ●

Lederen pookknop en parkeerremhendel – ● ● ●

Pollenfi lter ● ● ● ●

Portierhandgrepen chroom – – ● ●

Schuif-/kanteldak, donkergrijs glas en elektrisch bedienbaar (niet i.c.m. High Roof) – – ● –

Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging ● ● ● ●

Stuurwiel, 4-spaaks kunststof, axiaal en in hoogte verstelbaar, met audio- en telefoonbediening * ● – – –

Stuurwiel, 4-spaaks leder, axiaal en in hoogte verstelbaar, met audio- en telefoonbediening – ● – –

Stuurwiel, 4-spaaks leder, elektrisch axiaal en in hoogte verstelbaar, met audio-, telefoon- en multi info 
display-bediening – – ● –

Stuurwiel, 4-spaaks, leder, elektrisch axiaal en in hoogte verstelbaar, met audio-, telefoon-, multi info display- 
en adaptieve cruise control bediening – – ● (p) –

SX en Exclusive uitvoeringen zijn alleen als 5 deurs i.c.m. automatische transmissie leverbaar ● = standaard  ● = optie  a = accessoire  – = niet leverbaar  p = Safety Pack
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Uitrusting (vervolg)

COMFORT (vervolg) LX VX SX Exclusive

Stuurwiel, 4-spaaks, leder & hout, elektrisch axiaal en in hoogte verstelbaar, met audio-, telefoon-, multi info 
display- en adaptieve cruise control bediening (hout in stuurwiel vervalt bij bruin lederen bekleding) – – – ●

Zoemer vergeten verlichting met automatisch uitschakelende dimlichten ● ● ● ●

Zonnekleppen met verlichte make-up spiegel ● – – –

Zonnekleppen (uitschuifbaar) met verlichte make-up spiegel – ● ● ●

INFORMATIE

Klok, dag- en totaalteller ● ● ● ●

Multi-informatiedisplay (buitentemperatuur, gem. brandstofverbruik, gem. brandstofverbruik na tankbeurt, 
actueel brandstofverbruik, resterende afstand, gem. rijsnelheid, verstreken tijd en ECO meter) ● ● – –

Uitgebreid kleuren multi-informatiedisplay – – ● ●

Waarschuwingssignaal en -lampje veiligheidsgordel bestuurder en passagier ● ● ● ●

AUDIO

Antenne ● ● ● ●

AUX & USB aansluiting ● ● ● ●

Bluetooth® ● ● ● ●

Radio/CD speler met 6 luidsprekers ● – – –

Toyota Touch® 2 Multimediasysteem met 9 luidsprekers en DAB+ tuner – ● – –

Toyota Touch® 2 with Go Plus i.c.m. 14 speaker JBL audio met DAB+ – – ● ●

STOELEN

Voorstoelen manueel verstelbaar in 6 richtingen (passagiersstoel 4 richtingen) ● ● (alleen 3dr) – –

Voorstoelen elektrisch verstelbaar in 8 richtingen (passagiersstoel 4 richtingen) – ● (alleen 5dr) ● ●

Bekleding stoelen: stof ● ● (alleen 3dr) – –

Bekleding stoelen: luxe stof – ● (alleen 5dr) – –

Bekleding stoelen: leder – – ● ●

Stoelverwarming voorstoelen (5dr) – ● ● ●

Geheugenfunctie op bestuurdersstoel – – – ●

Elektrische lendesteunverstelling bestuurdersstoel ● ● ● ●

* De Bluetooth® functionaliteit is per GSM-toestel verschillend. Raadpleeg uw Toyota dealer en het 
instructieboekje van uw mobiele telefoon voor specifi eke informatie.
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Uitrusting (vervolg)

BERGRUIMTE LX VX SX Exclusive

Afsluitbaar dashboardkastje met gedempte klep en verlichting ● ● ● ●

Bekerhouders in middenconsole vóór ● ● ● ●

Dakconsole met panoramaspiegel en brillenhouder ● ● ● ●

Kaartvakken in rugleuning voorstoelen ● ● ● ●

Middenconsole met geventileerd opbergvak ● ● – –

Middenconsole met coolbox – – ● ●

Opbergvak in achterportier ● ● ● ●

Portiervakken ● ● ● ●

VEILIGHEID

Actief

4 geventileerde schijfremmen ● ● ● ●

ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC en TSC (TSC alleen 5dr) ● ● ● ●

Blindehoek monitor – – ● ●

Parkeerhulpcamera – ● ● ●

Actieve anti-whiplash hoofdsteunen op voorstoelen ● ● ● ●

Pre-crash safety systeem met actieve gordelspanners vóór – – ● (p) ●

Crawl control, 4 camera multi-terrain monitor, multi terrain select, bodyroll en stuuruitslag display – – ● ●

Diff erentieelslot op achteras – – ● ●

Hill-start Assist Control (HAC) & Downhill Assist Control (DAC) (alleen A/T) ● ● ● ●

Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) – ● (alleen 5dr) ● ●

Kruisend verkeer controlesysteem – – ● ●

Lane Change Assist – – ● ●

Luchtvering op achteras (AVS) – – – ●

LED achterlichten met noodstopsignaal ● ● ● ●

Off -road Stability Control ● ● ● ●

Parkeersensoren vóór en achter – – ● ●

Permanente 4WD, middendiff erentieel met difl ock en TORSEN® limited slip diff erentieel ● ● ● ●

SX en Exclusive uitvoeringen zijn alleen als 5 deurs i.c.m. automatische transmissie leverbaar 
● = standaard  ● = optie  a = accessoire  – = niet leverbaar  p = Safety Pack
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Uitrusting (vervolg)

VEILIGHEID (vervolg) LX VX SX Exclusive

Passief

Bandenspanning waarschuwingsysteem ● ● ● ●

Twee airbags vóór: bestuurder en passagier ● ● ● ●

Knieairbag bestuurder ● ● ● ●

Side airbags ● ● ● ●

Curtain airbags ● ● ● ●

Hoogteverstelling veiligheidsgordels vóór ● ● ● ●

Veiligheidsgordels vóór: driepuntsgordels met gordelspanners en spankrachtbegrenzers ● ● ● ●

Veiligheidsverlichting in de deur ● ● ● ●

Verstevigingsbalken in de portieren ● ● ● ●

BEVEILIGING

Startblokkering en alarm ● ● ● ●

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en lichtsignaal ● ● ● ●

Vergrendelingsschakelaar in het interieur ● ● ● ●

BANDEN EN VELGEN

17” stalen velgen met 245/70R17 banden ● – – –

17” lichtmetalen velgen met 265/65R17 banden – ● (alleen 3dr) – –

18” lichtmetalen velgen met 265/60R18 banden – ● ● (alleen 5dr) ● ●

Volwaardig reservewiel op achterportier met afdekplaat ● (alleen 3dr) ● (alleen 3dr) – –

Volwaardig reservewiel onder de auto ● (alleen 5dr) ● ● (alleen 5dr) ● ●

SX en Exclusive uitvoeringen zijn alleen als 5 deurs i.c.m. automatische transmissie leverbaar 
● = standaard  ● = optie  a = accessoire  – = niet leverbaar  p = Safety Pack
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Technische specifi caties# (vervolg)

MOTOR Land Cruiser 2.8 D-4D M/T Land Cruiser 2.8 D-4D A/T

Soort brandstof Diesel Diesel

Cetaangetal minimaal 48 cetaan 48 cetaan

Kleppenmechanisme 16 kleppen DOHC 16 kleppen DOHC

Cilinderinhoud (cc) 2.755 2.755

Boring x slag (mm) 92.0 x 103,6 92.0 x 103,6

Compressieverhouding 15,6:1 15,6:1

Maximaal vermogen (kW (pk)/tpm) 130 (177)/3.400 130 (177)/3.400

Maximaal koppel (Nm/tpm) 420/1.400-2.600 450/1.600-2.400

Brandstof- of injectiesysteem Directe inspuiting met commonrail Directe inspuiting met commonrail

Turbo ja ja

Intercooler ja ja

Additief AdBlue® AdBlue®

TRANSMISSIE

Aandrijving 4WD 4WD

Aantal versnellingen 6 6

Koppeling Droge plaatkoppeling Hydraulische koppelomvormer

REMMEN

Voor en achter Geventileerde schijven Geventileerde schijven

WIELOPHANGING

Voor Onafhankelijke ‘Double Wishbone’ wielophanging met schroefveren 
en stabilisatorstang

Onafhankelijke ‘Double Wishbone’ wielophanging met schroefveren 
en stabilisatorstang

Achter Starre as met vier geleidingsarmen met schroefveren en 
stabilisatorstang (Exclusive heeft luchtvering op de achteras) 

Starre as met vier geleidingsarmen met schroefveren en 
stabilisatorstang (Exclusive heeft luchtvering op de achteras) 

PRESTATIES 2.8 D-4D A/T
5-deurs

Topsnelheid (km/h) 175 175 175

0–100 km/h (sec.) n.n.b. n.n.b. n.n.b.

# Onder voorbehoud
M/T = Manuele Transmissie 
A/T = Automatische Transmissie

Technische specifi caties#
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Technische specifi caties# (vervolg)

BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIE 2.8 D-4D M/T
3-deurs

2.8 D-4D A/T
3-deurs

2.8 D-4D A/T
5-deurs

Brandstofverbruik*

Richtlijn EC 2015/45W EC 2015/45W EC 2015/45W

Gecombineerd (CO2 emissie (g/km)) 190 190 194

Stad (l/100km) 8,6 9,0 9,2

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

Gecombineerd (l/100km) 7,2 7,2 7,4

Stad (km/l) 11,6 11,1 10,9

Buitenweg (km/l) 15,4 15,9 15,9

Gecombineerd (km/l) 13,9 13,9 13,5

Emissie*

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6

Richtlijn EC 2015/45W EC 2015/45W EC 2015/45W

CO (mg/km) 134,6 71,0 71,0

THC (mg/km) – – –

NMHC (mg/km) – – –

NOx (mg/km) 49,3 41,2 41,2

THC + NOx (mg/km) 63,5 47,6 47,6

Deeltjes PM (mg/km) 1,13 0,61 0,61

Deeltjes PN (10E11/km) 1,82 1,85 1,85

 TERREINPRESTATIES 3-deurs 5-deurs (LX/VX/SX) 5-deurs (Exclusive)

Minimale bodemvrijheid (mm) 205 215 215

Vrijloophoek vóór (°) 32 32 32

Vrijloophoek achter (°) 26 26 25

Overklimhoek (°) 25 22 22

Doorwaaddiepte (mm) 700 700 700

Maximale klimhoek (°) 42 42 42

Maximale hellingshoek zijdelings (°) 42 42 42

# Onder voorbehoud

Technische specifi caties# (vervolg)

* Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is 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 onder meer sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, 
stroomgebruikers en het wegdek).
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Technische specifi caties# (vervolg)

GEWICHTEN (kg) 2.8 D-4D M/T 2.8 D-4D A/T

3-deurs 3-deurs 5-deurs

LX/VX/SX Exclusive

Ledig gewicht (kenteken) ** 2.025 2.035 2.140 2.150

Laadvermogen (wettig) ** 575 565 850 840

Maximaal toelaatbare massa (GVW) 2.600 2.600 2.990 2.990

Maximaal aanhanggewicht geremd 3.500 3.500 3.500 3.500

Maximaal aanhanggewicht ongeremd 750 750 750 750

Kogeldruk 120 120 120 120

Maximale daklast 80 80 80 80

AFMETINGEN 3-deurs High Roof 
Blind Van

5-deurs Standard Roof 
Window Van

5-deurs Standard Roof 
Blind Van

5-deurs High Roof 
Window Van

5-deurs High Roof 
Blind Van

Inhoud brandstoftank (l) 87 87 87 87 87

Draaicirkel tussen stoepranden (m) 10,4 11,6 11,6 11,6 11,6

Laadruimte (mm)

Inhoud laadruimte (m3) 1.830 1.750 2.170 1.830 2.370

Lengte laadvloer 1.450 1.450 1.810 1.460 1.840

Lengte op schouderhoogte 1.410 1.450 1.690 1.460 1.720

Breedte 1.400 1.360 1.360 1.360 1.360

Breedte tussen wielkasten 1.060 1.060 1.060 1.090 1.060

Hoogte 1.090 1.050 1.050 1.090 1.090

Hoogte laadvloer t.o.v. wegdek 800 800 800 800 800

Zijlaadopening breedte (dagmaat) n.v.t. n.v.t. 550 n.v.t. 930

Zijlaadopening hoogte (dagmaat) n.v.t. n.v.t. 920 n.v.t. 920

Achterlaadopening breedte (dagmaat) 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180

Achterlaadopening hoogte (dagmaat) 970 970 970 970 970

Tussenschot hoogte 330 volledig volledig 330 330

# Onder voorbehoud
** Deze gewichten kunnen afhankelijk van diverse factoren en uitvoeringen variëren.
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Technische specifi caties# (vervolg)

5-DEURS

3-DEURS

2.790 mm
4.780 mm

1.605 mm 
(1.585 met 265 banden)

1.885 mm

Standard Roof 1.845 mm / High Roof 1.895 mm 
(1.835 / 1.885 mm met luchtvering)

1.605 mm 
(1.585 met 265 banden)

1.885 mm

2.450 mm
4.505 mm

1.605 mm 
(1.585 met 265 banden)

1.885 mm

1.880 mm

1.605 mm 
(1.585 met 265 banden)

1.885 mm
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Technische specifi caties# (vervolg)

De auto is 
voorzien van een 
dakverhoging tussen 
de roofrails. Deze is 
in lijn met het design 
van de auto.

De vorm en de plaats 
van het kopschot 
zorgt voor maximale 
laadruimte.

De laadruimte is 
goed toegankelijk 
door de achterdeur 
en lage tildrempel.

De laadruimte met 
vlakke laadvloer is 
grotendeels bekleed.

3-DEURS HIGH ROOF BLIND VAN
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Technische specifi caties# (vervolg)

5-DEURS HIGH ROOF BLIND VAN

De auto is 
voorzien van een 
dakverhoging tussen 
de roofrails. Deze is 
in lijn met het design 
van de auto.

Extra zicht naast 
de auto door de 
ruit in de rechter 
achterdeur.

Makkelijk bereikbare 
laadruimte via de 
2 achterdeuren.

De grote laadruimte 
met vlakke laadvloer 
is grotendeels 
bekleed en goed 
toegankelijk door de 
achterdeur en lage 
tildrempel.
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Technische specifi caties# (vervolg)

5-DEURS STANDARD ROOF BLIND VAN

Aan de buitenkant 
van de auto is 
nauwelijks te zien dat 
het hier om een Van 
uitvoering gaat.

De vorm en de 
plaats van de 
tussenwand zorgen 
voor maximale 
laadruimte. Er 
worden geen 
concessies gedaan 
op het gebied van 
comfort, de stoelen 
blijven maximaal 
verstelbaar.

De grote laadruimte 
met vlakke laadvloer 
is grotendeels 
bekleed en makkelijk 
toegankelijk via de 
drie achterdeuren.

De tussenwand 
is voorzien van 
deformatiedelen 
die de werking van 
de curtain airbags 
mogelijk maken.
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Technische specifi caties# (vervolg)

Aan de buitenkant 
van de auto is 
nauwelijks te zien dat 
het hier om een Van 
uitvoering gaat.

Extra ruimte achter 
de voorstoelen en 
extra zicht naast 
de auto door de 
extra ruitjes in de 
achterdeuren.

Makkelijk bereikbare 
ruimte achter de 
voorstoelen via de 
twee achterdeuren.

De grote laadruimte 
met vlakke laadvloer 
is grotendeels 
bekleed en goed 
toegankelijk door de 
achterdeur en lage 
tildrempel.

5-DEURS STANDARD ROOF WINDOW VAN
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Technische specifi caties# (vervolg)

De auto is 
voorzien van een 
dakverhoging tussen 
de roofrails. Deze is 
in lijn met het design 
van de auto.

Extra ruimte achter 
de voorstoelen en 
extra zicht naast 
de auto door de 
extra ruitjes in de 
achterdeuren.

Makkelijk bereikbare 
laadruimte en extra 
ruimte achter de 
voorstoelen via de 
twee achterdeuren.

De grote laadruimte 
met vlakke laadvloer 
is grotendeels 
bekleed en goed 
toegankelijk door de 
achterdeur en lage 
tildrempel.

5-DEURS HIGH ROOF WINDOW VAN
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Meeruitrusting (vervolg)Meeruitrusting
LX (STANDAARDUITRUSTING)

• 12V accessoire-plug vóór en in bagageruimte
• 17” stalen velgen  met 245/70R17 banden
• ABS met EBD en BA, VSC en A-TRC, HAC en DAC (A/T), 

TSC (alleen 5dr)
• Actieve hoofdsteunen voor
• Airbag aan bestuurders- en passagierszijde
• Audio- en telefoonbediening op het stuurwiel
• AUX met USB aansluiting
• Centraal Torsen® Limited Slip Diff erentieel met sper
• Conversatiespiegel met opbergvak in hemel.
• Dakreling (alleen 3dr)

• Elektrisch bedienbare portierramen
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels met 

geïntegreerde richtingaanwijzers
• Gordelspanners met spankrachtbegrenzers
• Hoge en lage gearing
• Interval op ruitenwisser achter
• Kaartleeslampjes
• Knieairbag bestuurder
• Manuele airconditioning
• Multi informatie display met boordcomputer
• Permanente 4WD

• Radio/CD-speler met 6 speakers en Bluetooth®
• Side en curtain airbags
• Smart Entry met startknop
• Spatlappen voor en achter
• Startblokkering en alarm
• Stuurwiel axiaal en in hoogte verstelbaar
• Variabele interval op ruitenwissers voor
• Verlichting in de deur
• Volwaardig reservewiel onder auto (op achterportier 

bij 3dr)

VX (EXTRA T.O.V. LX)

• 18” lichtmetalen velgen met 265/60R18 banden (alleen op 5dr, 17” lichtmetalen 
velgen met 265/65R17 banden op 3dr)

• 220V AC in bagageruimte (i.p.v. 12v)
• Chromen grille
• Climate control links en rechts gescheiden
• Cruise control
• Deurgrepen in carrosseriekleur
• Elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels in carrosseriekleur

• Elektrische stoelverstelling en stoelverwarming vóór (alleen 5dr)
• Handrem en stuurwiel in leder
• KDSS veersysteem (alleen 5dr)
• Mistlampen geïntegreerd in voorbumper
• Parkeerhulpcamera
• Pookknop
• Toyota Touch® 2 multimediasysteem met 9 luidsprekers en DAB+ tuner
• Zwarte treeplanken

SX (EXTRA T.O.V. VX)

• 4 camera Multi-terrain monitor
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Blindehoek monitor 
• Crawl Control
• Diff erentieelslot op achteras
• Diff erentieelslot op achteras
• Elektrisch verstelbaar stuur
• Houtaccenten op dashboard
• Hulplijnen in scherm parkeerhulpcamera
• Kruisend verkeer controlesysteem
• Lane Change Assist
• LED dagrijverlichting

• LED koplampen met automatische hoogteverstelling
• Lederen bekleding
• Middenconsole
• Middenconsole met coolbox
• Multi-terrain select, bodyroll en stuuruitslag display
• Parkeersensoren vóór en achter
• Pookknop en inserts in deuren
• Privacy glass
• Regensensor en schemersensor
• Toyota Touch® 2 with Go Plus i.c.m. 14 speaker JBL audio
• Verlichte aluminium treeplanken
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Meeruitrusting (vervolg)

EXCLUSIVE (EXTRA T.O.V. SX)

• Adaptieve cruise control met pre-crash safety systeem
• Adaptive Variable Suspension (AVS) en luchtvering op achteras
• Geheugenfunctie op verstelling bestuurdersstoel

VEILIGHEIDSPAKKET (OPTIONEEL VOOR SX)

• Adaptieve cruise control
• Pre-crash Safety systeem met actieve gordelspanners vóór

TOYOTA VEILIGHEIDSTAS

Gevarendriehoek, veiligheidsvest, E.H.B.O. set en handige tas voorzien van Toyota logo.

OMBOUWVARIANTEN

3 drs High Roof Blind Van
Links één volledig geblindeerde en rechts één ongeblindeerde zijruit. Ongeblindeerde zij-
ruit voorzien van een donkere folie. Volledig bekleed 30 cm kopschot direct achter de voor-
stoelen. Volledig vlakke laadvloer. Dakverhoging met binnendak

5 drs Standard Roof Blind Van
Links één volledig geblindeerde en rechts één ongeblindeerde zijruit in de achterportieren. 
Ongeblindeerde zijruit rechts voorzien van een donkere folie. Links en rechts achter geblin-
deerde zijruiten. Aan de bestuurderszijde beklede, volledige tussenwand met design ruit en 
ovale versteviging, direct achter de voorstoelen op de B stijl geplaatst. De tussenwand is zo 
uitgevoerd dat de werking van de curtain airbags mogelijk blijft. Volledig vlakke laadvloer. 
Er worden geen concessies gedaan op het gebied van comfort, de stoelen blijven maximaal 
verstelbaar

5 drs Standard Roof Window Van
Links en rechts een gedeeltelijk geblindeerde zijruit in de achterportieren. Links achter één 
volledig geblindeerde en rechts achter één ongeblindeerde zijruit. Ongeblindeerde zijruit 
rechts achter voorzien van een donkere folie. Aan de bestuurderszijde beklede, volledige 
tussenwand met design ruit en ovale versteviging, halverwege de achterdeuren op de C stijl 
geplaatst. De tussenwand is zo uitgevoerd dat de werking van de curtain airbags mogelijk 
blijft. Volledig vlakke laadvloer. Er worden geen concessies gedaan op het gebied van com-
fort, de stoelen blijven maximaal verstelbaar 

5 drs High Roof Blind Van
Links één volledig geblindeerde en rechts één ongeblindeerde zijruit in de achterportieren. 
Ongeblindeerde zijruit rechts voorzien van een donkere folie. Links en rechts achter een 
volledig geblindeerde zijruit. Volledig bekleed 30 cm kopschot direct achter de voorstoelen, 
op de B stijl geplaatst. Volledig vlakke laadvloer. Dakverhoging met binnendak. 

5 drs High Roof Window Van
Links één gedeeltelijk geblindeerde en rechts één ongeblindeerde zijruit in de achterpor-
tieren. Ongeblindeerde zijruit rechts gedeeltelijk voorzien van een donkere folie. Links en 
rechts achter een volledig geblindeerde zijruit. Volledig bekleed 30 cm kopschot halver-
wege de achterdeuren, op de C stijl geplaatst. Volledig vlakke laadvloer. Dakverhoging met 
binnendak.



Hiermee komen alle voorgaande Land Cruiser Van prijs- & specifi catie 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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