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Toyota Avensis (1997 - 2003)
Opvallend onopvallend
Rij-impressie | Voor sommige mensen is een auto puur een gebruiksvoorwerp. Voor hen is het kopen van een auto net
zo emotioneel als de aanschaf van een koelkast of een gootsteenontstopper. Zij laten zich leiden door gezond verstand,
en niet door emotie. De voorkeur gaat dan uit naar een veilige, betrouwbare en het liefst ruime auto tegen een
vriendelijke prijs. De Toyota Avensis is dan een logische keuze.

Ook de leasemaatschappij houdt van verstandige
auto's en staat daarom graag een exemplaar van hun
meest nuchtere auto af voor een proefrit. "Hier zijn de
sleutels, en daar staat de auto". Maar de auto die de
vriendelijke heer met vertegenwoordigersuitstraling
aanwijst is een Mazda 626! Het is hem niet kwalijk te
nemen, want de Toyota Avensis is een dertien in een
dozijn onopvallend gestileerde middenklasser. En de
testauto is nog grijs ook!

bovengemiddeld. De Avensis biedt veel auto en veel
luxe voor weinig geld. Toyota drukt het
uitrustingsniveau uit in Terra, Luna en Sol; hoe verder
van de aarde hoe luxer de auto is. Alle Avensis hebben
standaard elektrisch bedienbare ruiten (bij Terra en
Luna alleen voorin) en spiegels, airconditioning, ABS
en twee airbags.

Alhoewel de Avensis verre van lelijk is, springt de auto
er op geen enkel punt uit. Een dag sturen leert dat dat
ook geldt voor de rijeigenschappen: prima, maar het
blinkt op geen enkel punt uit. Het onderstel is rustig
op de snelweg en comfortabel in de binnenstad. De
2-liter turbodiesel komt prima mee met het overige
verkeer en een turbogat is helemaal afwezig. Ook de
besturing, versnellingsbak en remmen doen prima
hun werk zonder op enig punt bijzonder positief of
negatief op te vallen.
Gelukkig is het uitrustingsniveau van de Avensis
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De luxueuzere varianten hebben onder andere
bredere banden en velgen, verwarmde buitenspiegels
en extra chroom accenten. Wat alle uitvoeringen
missen is een ruitenwisser op de achterruit. Bij regen
vangt het raam veel druppels die hinderlijk in het
blikveld in de binnenspiegel blijven liggen. Handig van
de
binnenspiegel
is
een
geïntegreerde
zonnebrilhouder. De hoeveelheid beenruimte op de
achterbank is, afhankelijk van de stand van de
voorstoelen, voldoende tot goed.

Conclusie
Na een dag toeren door West-Friesland is het vooral
het landschap dat mij nog levendig voor ogen staat.
De Avensis heeft zo goed als geen indruk
achtergelaten. De auto doet alles naar behoren,
gedraagt zich onder alle omstandigheden veilig en
voorspelbaar en is gemakkelijk te rijden. En dat is
precies zoals Toyota het met de Avensis wil: de auto
is een betrouwbaar vervoermiddel dat probeert zijn
werk zo probleemloos en onopvallend mogelijk te
doen.
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Specificaties
Toyota Avensis (1997 - 2003) Sedan 2.0 D4-D Linea Terra
Maten en gewichten
Lengte x breedte x hoogte
Wielbasis
Gewicht
Aanhanger
Aanhanger geremd
Tankinhoud
Bagageruimte
Bandenmaat

452 x 171 x 143 cm
263 cm
n.b.
n.b.
1.300 kg
60 l
500 l

Motor en prestaties
Motorinhoud
Cilinders / kleppen
Vermogen
Koppel
Aandrijving
Acceleratie 0 - 100 km/u
Topsnelheid
Verbruik gemiddeld
Verbruik stad
Verbruik buitenweg
CO2 uitstoot

1995 cc
4/4
110 pk @ 4000 tpm
250 Nm @ 2000 tpm
voorwielen
11,6 sec.
190 km/u
INF l / 100 km
8 l / 100 km
5 l / 100 km
n.b.

Prijs
Prijs
Prijs instapmodel
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€ 23.808,€ 18.787,-

