Toyota adviesprijzen
2016
onderhoud 2017
IQ met bouwjaar 2008
IQ 1.0 VVT-i

IQ 1.3 VVT-i
MT/CVT

IQ 1.4 D-4D-F

Na 15.000 km

€ 143,167,-

€ 151,-

€ 156,-

Na 1 jaar

€ 143,167,-

€ 151,-

Na 30.000 km

€ 352,364,-

€ 360,-

Na 2 jaar

€ 352,364,-

€ 360,-

Na 45.000 km

€ 143,167,-

€ 326,-

Na 3 jaar

€ 143,167,-

€ 151,-

Na 60.000 km

€ 347,345,-

€ 345,-

Na 4 jaar

€ 347,345,-

€ 345,-

Na 75.000 km

€ 143,167,-

€ 151,-

Na 5 jaar

€ 143,167,-

€ 151,-

Na 90.000 km

€ 545,519,-

€ 414,-

Na 6 jaar

€ 352,364,-

€ 360,-

KleIne onDerhouDsbeurT

GroTe onDerhouDsbeurT
€ 343,-

KleIne onDerhouDsbeurT
€ 156,-

GroTe onDerhouDsbeurT
€ 447,-

KleIne onDerhouDsbeurT
€ 156,-

GroTe onDerhouDsbeurT
€ 474,-

exTra VerVanGInGen*
benzinemodellen
Bougies
iedere 90.000 km
Koelvloeistof
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

Dieselmodellen
Brandstoffilter
Koelvloeistof

iedere 60.000 km

Luchtfilter

iedere 60.000 km

Interieurfilter

iedere 30.000 km

Remvloeistof

na 30.000 km; vervolgens iedere 60.000 km

na 150.000 km; vervolgens iedere 90.000 km

* extra vervangingen bij adviesprijs inbegrepen.
Alle prijzen zijn inclusief klein materiaal, milieutoeslagen en 21% BTW en geldig t/m 31 december 2017.
Al het uit te voeren onderhoud en de onderdelen welke worden gecontroleerd, treft u gespecificeerd aan. Kosten voor APK en alle overige,
gewenste of noodzakelijke werkzaamheden zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden separaat gefactureerd.

Werkzaamheden IQ

Kleine
onderhoudsbeurt

VerVanGen en/oF VerVersen
Motorolie
Oliefilter

Grote
onderhoudsbeurt

•
•

InspeCTeren
Aandrijfassen
Accu
Banden en bandenspanning
Bougies (alleen bij modellen met benzinemotor)

•

Brandstofleidingen, verbindingen en tankdop
Carrosserie, chassisbalken, bodemplaat en subframe
Claxon
Diagnosesysteem uitlezen

•
•

Interieurfilter
Niveau koppelingsvloeistof
Luchtfilter
Motorkap en achterklep (sluitingen en scharnieren)
Portieren (schakelaars, sluitingen en scharnieren)
Rempedaal en handrem
Remtrommels/-schijven, remvoering/-blokken, 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 InspeCTIes**
benzinemodellen
Airbags
Klepspeling

na 10 jaar; vervolgens iedere 2 jaar
iedere 90.000 km of 6 jaar (alleen 1.0)

Transmissievloeistof

iedere 60.000 km of 4 jaar

V-riem

na 105.000 km of 6 jaar; vervolgens iedere 15.000 km of 1 jaar

Koolstoffilter

iedere 45.000 km of 2 jaar

Dieselmodellen
Airbags
Klepspeling

na 10 jaar; vervolgens iedere 2 jaar

Transmissievloeistof

iedere 60.000 km

V-riem

na 105.000 km; vervolgens iedere 15.000 km

Uitlaatrook

iedere 45.000 km

iedere 45.000 km

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