Vergelijkingstool Toyota – Methodologie
Deze vergelijkingstool heeft geen wetenschappelijke waarde, zelfs al is het gebaseerd op een
precieze, objectieve en betrouwbare methodologie. Bepaalde gegevens, zoals de keuze van
modellen en gewichten, evenals de berekening van de Total Cost of Ownership, zijn
overgelaten aan het oordeel van specialisten van Moniteur Automobile / AutoGids. Deze
keuzes werden onafhankelijk gemaakt.
De criteria
De vergelijkingen voorgesteld in deze applicatie zijn enkel gebaseerd op objectieve criteria,
dat wil zeggen officieel meetbare criteria. De gegevens werden verzameld uit verschillende
betrouwbare bronnen, onder meer websites van autofabrikanten, websites van
overheidsinstanties en de websites www.moniteurautomobile.be / www.autogids.be.
De modellen
Elk hybride model van Toyota wordt vergeleken met verschillende concurrerende modellen
in vier verschillende motorisaties. De concurrerende modellen en hun versie werden
onafhankelijk bepaald door de redactie van Le Moniteur Automobile / AutoGids. Zo kan voor
elke motorisatie een gemiddelde waarde worden berekend.
De scores
Per criterium
Aan elk criterium wordt een score toegekend door de waarde van het hybride model van
Toyota te vergelijken met de gemiddelde waarde van de concurrerende modellen binnen
elke motorisatie. Een score hoger dan 100% is positief voor het Toyota-model in kwestie,
een score lager dan 100% is negatief. Een score mag niet lager zijn dan 50% of hoger dan
150% om te voorkomen dat een score de vergelijking onevenredig beïnvloedt.
Per categorie
De criteria zijn onderverdeeld in 7 categorieën: verbruik, uitstoot, budget, veiligheid,
praktische aspecten, prestaties en uitrusting. Wanneer er meerdere criteria binnen een
categorie zijn, wordt een weging toegekend aan elk criterium volgens het belang ervan
geschat door de redactie van Moniteur Automobile / AutoGids binnen deze categorie. Deze
wegingen worden toegewezen voor de verzameling van de gegevens, zodat ze op geen
enkele manier werden beïnvloed door de resultaten.
De totale score
Om een totale vergelijkingsscore toe te wijzen, werd ook een weging toegekend aan elke
categorie op basis van hun belang geschat door de redactie van Moniteur Automobile /
AutoGids. Deze wegingen worden toegewezen voor de verzameling van de gegevens, zodat
ze op geen enkele manier werden beïnvloed door de resultaten.

Goedgekeurd door Le Moniteur Automobile / AutoGids
Gezien de bovenstaande methodologie en de afhankelijkheid die overgelaten is aan de
redactie Automobile Monitor / AutoGids in gegevensverzameling, wegingen en
berekeningen, kan deze vergelijkingstool als betrouwbaar en objectief beschouwd worden.

