


Beyond Zero alebo za nulové hranice je úsvitom novej vzrušujúcej elektrickej 
éry. Úplne nová séria vozidiel Toyota bZ presahuje rámec nulových emisií 
a mení život aj zážitky. Predstavujeme novú generáciu inovatívnych 
batériových elektrických vozidiel ako prirodzené spojenie elegantného, 
moderného dizajnu a výnimočných schopností, ktorými sú nulové emisie, 
a ten rozdiel si všimnete hneď počas jazdy. So sériou vozidiel Toyota bZ 
znížite svoj negatívny vplyv na životné prostredie, vychutnáte si vynikajúci 
automobil a oceníte celý rad inovatívnych prvkov a funkcií. Toyota bZ 
zlepšuje elektrifikovanú mobilitu pre všetkých.

PREDSTAVUJEME SÉRIU VOZIDIEL 
TOYOTA BZ (BEYOND ZERO)
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Prekračovať hranice znamená prekonávať očakávania. Ako prvý člen rodiny 
vozidiel Toyota bZ stojí Toyota bZ4X na čele novej elektrickej generácie. 
Robustná konštrukcia a dynamický dizajn SUV sa snúbia s najlepším 
pohonom všetkých kolies v tejto triede vozidiel a vynikajúcim elektrickým 
dojazdom – s modelom Toyota bZ4X tak máte istotu, že zájdete všade, 
kam budete potrebovať. Inovatívna, účinná a spoľahlivá Toyota bZ4X 
ponúka výbornú životnosť akumulátora, takže môžete mať dušu na mieste. 
Vychutnajte si vzrušujúci zážitok z jazdy na plne elektrickom vozidle.

PLNE ELEKTRICKÉ VOZIDLO  
S POHONOM VŠETKÝCH KOLIES
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Vychutnajte si slobodu a možnosť ísť kamkoľvek, kam vás cesta zavedie. 
Vďaka takmer 25-ročným skúsenostiam značky v oblasti elektrifikácie 
dokáže model Toyota bZ4X prejsť na jedno plné nabitie až 500 km*.  
To je dostatočná vzdialenosť prakticky na každý typ cesty, takže môžete 
byť úplne pokojní. Pomocou rýchleho nabíjania na verejnej nabíjacej 
stanici môžete dosiahnuť až 80 % nabitia do 30 minút, pokiaľ použijete 
systém rýchleho nabíjania s výkonom 150 kW. Ale čo je úplne najlepšie, 
dosiahnete to s nulovými emisiami počas jazdy.

Program rozšírenej starostlivosti o akumulátor zaručuje, že akumulátor 
bude fungovať na 70 % pôvodnej kapacity aj po 10 rokoch vlastníctva 
vozidla alebo po najazdení jedného milióna kilometrov**.

NAPÁJANÉ ELEKTRINOU. 
RIADENÉ EMÓCIAMI

SPOĽAHLIVÝ VÝKON 
AKUMULÁTORA

* Cyklus WLTP. Dojazd závisí od vybraných stupňov výbavy, hnacích jednotiek a miestnych jazdných podmienok.
** Podlieha každoročnej kontrole stavu akumulátora v autorizovanom servise Toyota.
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ELEGANTNÝ ŠTÝL.  
CHARAKTER SUV

Robustná a nenútene štýlová Toyota bZ4X je ako doma v meste  
aj ďaleko v prírode. Špičková elegantná silueta elektromobilu sa snúbi 
so sebavedomým a impozantným charakterom SUV, čoho výsledkom 
je jedinečné vyjadrenie dizajnu. Štíhle svetlomety charakteristického 
kladivovitého tvaru zvýrazňujú pevný postoj vozidla, zatiaľ čo 
vystupujúce čierne podbehy kolies vyjadrujú originálnosť SUV zboku. 
Nízka strecha a tenká spodná mriežka chladiča znižujú odpor vetra,  
čím prispievajú k výnimočnej aerodynamike a pozoruhodne plynulej 
jazde.
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S modelom Toyota bZ4X si vychutnáte najlepší výkon pohonu všetkých 
kolies v tejto triede vozidiel, a to bez ohľadu na počasie. Novo vyvinutý 
režim AWD X-MODE zvyšuje výkon a bezpečnosť, takže Toyota bZ4X 
s fantastickými schopnosťami pohonu všetkých kolies zvládne každý 
terén. Toyota bZ4X je navrhnutá tak, aby prekonávala očakávania, 
a ponúka vskutku plynulý zážitok z jazdy – bez ohľadu na podmienky  
na ceste.

PRIPRAVENÁ NA KAŽDÉ DOBRODRUŽSTVO
Režim X-MODE bez námahy zvládne každý terén, v ktorom sa ocitne 
1. Sneh/Šotolina 2. Hlboký Sneh/Blato 3. Kontrola trakcie

DO KAŽDÉHO TERÉNU 
V PLNEJ ZBROJI
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ČISTO ELEKTRICKÝ POCIT

Toyota bZ4X prináša skutočný pôžitok z jazdy. Nízke ťažisko,  
akumulátor pod podlahou a vynikajúci pohon všetkých kolies sú 
zárukou, že Toyota bZ4X ponúka fantastickú stabilitu a výnimočnú 
ovládateľnosť s vylepšenou kontrolou trakcie. Vďaka možnosti jazdy 
s jedným pedálom môže vodič zrýchľovať a spomaľovať vozidlo len 
pomocou plynového pedála, čím sa zvyšuje jeho účinnosť. Obratné 
a mimoriadne pohotové. Batériové elektrické vozidlo s takýmto 
výkonom ste ešte nevideli.
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ZNAMENITO PRIESTRANNÁ
Dlhý rázvor kolies zabezpečuje potrebný priestor na nohy 
a batožinový priestor poskytuje prekvapivý objem až 452 l.

Vo vnútri modelu Toyota bZ4X sa pokročilé elektrické vozidlo snúbi 
s praktickým SUV. Veľkorysá päťmiestna kabína poskytuje množstvo 
exkluzívnych funkcií, vďaka ktorým si každý cestujúci bude môcť 
vychutnať pokojnú cestu v pohodlí kultivovaného interiéru.  
Vynikajúci priestor na nohy vzadu a úplne rovná podlaha vytvárajú 
výnimočné vnútorné prostredie s dostatkom miesta pre všetkých. 
Panoramatická strecha presvetľuje kabínu a poskytuje vynikajúci výhľad. 
Toto je istota SUV s elektrickými inováciami.

NA VŠETKY CESTY
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V kabíne plnej luxusu vás privíta pokojný, priestranný, prívetivý 
a absolútne luxusný interiér. Vďaka množstvu ľudsky prívetivých prvkov 
vytvára Toyota bZ4X spoločenský priestor, ktorý si môže vychutnať 
úplne každý. Inteligentne navrhnutý kokpit a priestranný interiér 
dýchajú rafinovanosťou, zatiaľ čo štýlové textúry inšpirované severskými 
krajinami a detaily saténovej povrchovej úpravy vytvárajú absolútny 
komfort pre všetkých cestujúcich. Oddajte sa príjemnému vnútornému 
priestoru modelu Toyota bZ4X a cíťte sa tu ako doma.

LUXUSNÉ DETAILY
Luxusná perforovaná tkanina a mäkké zdobené  
lakťové opierky vytvárajú prívetivý interiér 
s bezkonkurenčným komfortom.

CESTOVANIE S LUXUSOM
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Vďaka inteligentnému kokpitu sú vaše vozidlo a smartfón neustále 
zosynchronizované. Aplikácia MyT vo vašom smartfóne vám uľahčuje 
jazdu a otvára svet konektivity. Pomocou nej si môžete skontrolovať 
úroveň nabitia akumulátora, naplánovať nabíjanie či pozrieť údaje 
o ceste, ako aj diaľkovo ovládať vozidlo. Naplánujte si na diaľku 
ovládanie klimatizácie a vyhrejte alebo ochlaďte kabínu ešte pred 
cestou. A s diaľkovo ovládanou funkciou pokročilého parkovania  
budete parkovať s ešte väčšou presnosťou.

ZOSTAŇTE V SPOJENÍ SO SVOJÍM VOZIDLOM
Bez ohľadu na to, aká je medzi vami a vaším vozidlom 
vzdialenosť, môžete si vopred nastaviť teplotu 
a na diaľku naplánovať ovládanie klimatizácie 
prostredníctvom aplikácie MyT.

STÁLE NA CESTÁCH, 
STÁLE V SPOJENÍ
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S TECHNOLÓGIAMI  
O KROK VPREDU

Vďaka jedinečnej polohe za volantom a intuitívne zabudovaným 
technológiám je na Toyote bZ4X radosť jazdiť. Je vybavená 
najmodernejším multimediálnym systémom Toyota Smart Connect Plus, 
ktorý poskytuje vždy aktuálne mapy a dopravné informácie v reálnom 
čase, ako aj aktualizácie o cestách a dostupnosti parkovacích miest 
prostredníctvom technológie bezdrôtových aktualizácií. Veľká dotyková 
obrazovka s uhlopriečkou 12,3" zobrazuje všetky dôležité informácie  
na jednom mieste a vďaka technológii hlasového asistenta sa môžete 
ešte lepšie sústrediť na cestu pred sebou.

INFORMÁCIE V ZORNOM POLI
Štíhly, nízko umiestnený prístrojový panel zobrazuje dôležité 
údaje, ako je rýchlosť či úroveň nabitia akumulátora,  
priamo nad volantom, priamo v zornom poli vodiča. 
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JEDNODUCHÉ 
NABÍJANIE KDEKOĽVEK

Vďaka spoľahlivému dojazdu a vynikajúcej kapacite akumulátora 
modelu Toyota bZ4X máte istotu, že s týmto vozidlom sa môžete 
vydať kamkoľvek, kam vás cesta zavedie. Keď potrebujete akumulátor 
 dobiť, máte k dispozícii rôzne možnosti. Toyota bZ4X je vybavená 
palubnou nabíjačkou s kombinovaným systémom nabíjania  
(CCS2 Combo). Stačí ju cez noc pripojiť k sieti pomocou domácej 
nástennej nabíjačky Wallboxu a za 6,5 hodiny dosiahnete plné 
nabitie. Alebo môžete použiť nabíjaciu kartu na rýchle nabitie 
kdekoľvek v nabíjacej sieti Toyota Charging Network. Na dlhé  
cesty je ideálne použiť aplikáciu MyT, pomocou ktorej vyhľadáte 
nabíjacie miesta a nabijete svoju Toyotu bZ4X na 80 % kapacity  
už do 30 minút*.

* Závisí od miestnych podmienok.
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Na zabezpečenie prvotriednych bezpečnostných funkcií je súčasťou 
modelu Toyota bZ4X systém T-Mate, váš užitočný partner pri jazde. 
T-Mate je súbor systémov, ktoré majú prispievať k bezpečnejšej jazde,  
či už parkujete, idete po diaľnici alebo jazdíte po meste.  
T-Mate sa postará o to, aby ste boli vždy v bezpečí a v dobrých rukách.

Zistite viac o Toyota T-Mate

PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ 
SYSTÉM (PCS)
Náš prednárazový bezpečnostný systém 
dokáže rozpoznať prítomnosť iných vozidiel, 
chodcov a cyklistov a pomôcť vám vyhnúť  
sa zrážke s nimi. Podstatou jeho práce  
je upozorňovať vodiča zvukovými 
a vizuálnymi výstražnými hláseniami 
a pomôcť mu prostredníctvom brzdovej 
asistencie. Ak vodič nestihne včas zabrzdiť, 
brzdy sa automaticky aktivujú, aby zabránili 
zrážke alebo ju zmiernili. Systém je schopný 
detekcie automobilov, chodcov, cyklistov 
a motocyklov. Okrem toho je k dispozícii 
podpora pri predchádzaní zrážkam  
v križovatke a podpora asistenčného 
systému núdzového riadenia pri odbočovaní 
na križovatkách a únikových manévroch 
počas dňa.

SYSTÉM NÚDZOVÉHO  
ZASTAVENIA (EDSS)
Ak sa určitý čas nezaznamená žiadny vstup 
zo strany vodiča, ozvú sa zvukové výstrahy, 
ktoré vodiča upozornia. Ak vodič nereaguje, 
vozidlo automaticky spomalí a zastaví bez 
toho, aby opustilo aktuálny jazdný pruh. 
Zapnú sa výstražné svetlá, aby upozornili 
ostatných účastníkov cestnej premávky, 
a otvoria sa dvere, aby sa v prípade potreby 
umožnil ľahký prístup záchranným službám.

AUTOMATICKÉ DIAĽKOVÉ  
SVETLÁ (AHB)
Systém automatických diaľkových svetiel 
sa pozerá na cestu, aby videl protiidúce 
vozidlá. Ak zaznamená ich prítomnosť, 
automaticky vypne diaľkové svetlá  
na vašom vozidle a zapne stretávacie 
svetlá. Keď protiidúce svetlá prejdú, systém 
automaticky opäť prepne na diaľkové svetlá. 
Výsledok? Bezpečnejšia jazda v noci pre vás 
aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

ASISTENT JAZDY V JAZDNOM  
PRUHU (LTA)
Náš asistent poloautonómnej jazdy 
v jazdnom pruhu je určený na zaistenie 
bezpečnejšej jazdy na diaľnici. Udržiava vaše 
vozidlo uprostred jazdného pruhu a ak sa 
z neho začnete odkláňať, asistent riadenia 
jemne stočí vozidlo a skoriguje jeho dráhu.

ASISTENT ROZPOZNÁVANIA 
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK (RSA)
Asistent rozpoznávania dopravných  
značiek sleduje dopravné značenie  
na ceste vpredu a na displeji v kokpite  
pred vami zobrazuje užitočné informácie, 
ako je aktuálne obmedzenie rýchlosti  
či obmedzenia pri predbiehaní. Systém tiež 
poskytuje vizuálne a zvukové upozornenie, 
ak vodič nerešpektuje informáciu uvedenú 
na príslušnej dopravnej značke.  
Údaje zo systému RSA je teraz možné použiť 
aj na nastavenie obmedzovača rýchlosti, 
a vyhnúť sa tak neúmyselnému porušeniu 
rýchlostných predpisov.

INTELIGENTNÝ ADAPTÍVNY  
TEMPOMAT S PLNÝM ROZSAHOM 
RÝCHLOSTÍ (IACC)
Tento systém udržiava vopred nastavenú 
vzdialenosť od vozidla pred vami.  
Ak sa táto vzdialenosť skráti, systém zníži 
rýchlosť vášho vozidla a nakoniec sa 
aktivujú brzdy a rozsvietia brzdové svetlá. 
Adaptívny tempomat s plným rozsahom 
rýchlostí dokáže vozidlo aj úplne zastaviť 
v prípade, že vozidlo idúce vpredu zastaví, 
a po miernom zošliapnutí plynového 
pedála alebo stlačení spínača IACC ho opäť 
naštartuje. Ak je vaše vozidlo vybavené 
asistentom rozpoznávania dopravných 
značiek (RSA), tento systém rozpozná 
aj obmedzenia rýchlosti na vašej trase 
a navrhne potrebné úpravy.

TOYOTA T-MATE.  
STÁLE S VAMI PRE 
BEZPEČNEJŠIU CESTU
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Pri parkovaní s modelom Toyota bZ4X máte o jednu starosť menej. 
Parkovací asistent Toyota Teammate Advanced Park na diaľkové 
ovládanie vám umožní zaparkovať vozidlo pomocou telefónu.  
Vďaka možnosti zapamätať si obľúbené parkovacie miesta, ktoré nie sú 
vymedzené čiarami alebo susednými objektmi, je parkovanie doma  
či v práci hračka.

Okrem toho je Toyota bZ4X vybavená ďalšími inovatívnymi asistenčnými 
funkciami T-Mate pre jazdu a parkovanie, ako je napríklad asistent 
bezpečného vystupovania z vozidla, upozornenie na prítomnosť 
predmetov alebo osôb na zadnom sedadle, kamera na sledovanie 
vodiča či systém adaptívnych diaľkových svetiel. Všetky vám dodajú 
istotu a postarajú sa o to, aby bola jazda a parkovanie ešte bezpečnejšie 
– pre vás aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

ASISTENT BEZPEČNÉHO 
VYSTUPOVANIA Z VOZIDLA 
(SEA)
Systém využíva radar systému 
sledovania mŕtveho uhla a pomáha 
vodičovi vyhnúť sa zrážke medzi 
otvorenými dverami alebo osobami 
vystupujúcimi z vozidla s vozidlami 
alebo cyklistami približujúcimi  
sa zozadu. Ak systém usúdi,  
že existuje pravdepodobnosť zrážky, 
na vonkajšom spätnom zrkadle  
sa rozsvieti indikátor a ukazovateľ  
na multifunkčnom informačnom 
displeji spolu so zvukovým 
výstražným znamením upozornia 
cestujúcich.

SYSTÉM SLEDOVANIA 
MŔTVEHO UHLA (BSM)
Náš systém sledovania mŕtveho uhla 
upozorní vodiča na vozidlá, ktoré by 
nemusel vidieť v bočných spätných 
zrkadlách. Je to zvlášť užitočné 
pri predbiehaní a zmene jazdného 
pruhu.

SLEDOVANIE BDELOSTI 
VODIČA (SWS)
Kamera umiestnená nad volantom 
nepretržite monitoruje bdelosť 
a stav vodiča a v prípade zistenia 
abnormálneho stavu ho upozorní. 
Vďaka schopnosti včasne odhaliť 
takýto stav sa jej vstupy využívajú 
na zlepšenie výkonu systému 
núdzového zastavenia.

PARKOVANIE STLAČENÍM 
TLAČIDLA 

Zistite viac o Toyota T-Mate

SYSTÉM ADAPTÍVNYCH 
DIAĽKOVÝCH SVETIEL (AHS)
Tento systém je určený na to, 
aby zabezpečil čo najlepšiu 
viditeľnosť všetkým účastníkom 
cestnej premávky pri jazde v noci. 
Automaticky optimalizuje rozloženie 
svetlometov tak, že zatieni oblasť 
s protiidúcimi vozidlami, vďaka 
čomu vaše diaľkové svetlá nebudú 
oslňovať ostatných vodičov, no stále 
vám poskytnú dostatok svetla.

AUTOMATICKÉ SPUSTENIE 
ZADNÝCH VÝSTRAŽNÝCH 
SVETIEL (ARFHL)
Ak existuje vysoká pravdepodobnosť 
nárazu zozadu, systém upozorní 
vozidlá prichádzajúce zozadu 
blikaním výstražných svetiel.

UPOZORNENIE NA 
PRÍTOMNOSŤ PREDMETOV  
A OSÔB NA ZADNOM SEDADLE 
(RSRS)
Systém upozorní vodiča, ak nechal 
na zadnom sedadle cestujúcich 
alebo predmety. Upozornenie 
zahŕňa výstrahu na združenom 
meracom prístroji a v závislosti  
od modelu sa aktivuje výstražné 
svetlo a zvuková výstraha, keď 
budete po zamknutí vozidla vonku. 
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FINANCOVANIE – Základom ponuky 
Kanzen je transparentný spôsob 
financovania šitý na mieru  
každému zákazníkovi.

NÁSTENNÁ NABÍJAČKA – Cenovo 
dostupné finančné riešenie  
na rozloženie nákladov na nástennú 
nabíjačku, ktoré zabezpečuje 
jednoduchý prístup k domácemu 
nabíjaniu za výhodné ceny.

NABÍJANIE – Spravovanie viacerých 
poskytovateľov nabíjacích miest 
prostredníctvom jedného platobného 
kanála a jednej nabíjacej karty.

POKOJ NA DUŠI S BALÍKOM 
SLUŽIEB TOYOTA KANZEN

*  Dostupnosť vyššie uvedených produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.  
Miestne ponuky sa môžu na jednotlivých trhoch líšiť. Zákazníkom odporúčame,  
aby si overili podrobnosti na lokálnej webovej stránke spoločnosti Toyota.

Cieľom spoločnosti Toyota je dosiahnuť, aby všetky stránky 
vašich skúseností s vozidlom Toyota bZ4X boli čo najpríjemnejšie, 
najpohodlnejšie a bez problémov. Presne o to sa postará Toyota Kanzen: 
jeden balík, ktorý obsahuje všetky nevyhnutné prvky, aby ste si mohli 
vychutnať všetky výhody fantastického batériového elektrického vozidla 
bez stresu a s úplným pokojom na duši. Toyota Kanzen – názov,  
ktorý má korene v japonskej tradícii značky Toyota a v preklade znamená 
úplný – je navrhnutý výlučne pre vás, aby pokryl všetky vaše potreby 
v oblasti financovania, konektivity, údržby, poistenia a nabíjania 
v jednom kroku. Cenovo dostupný integrovaný balík Toyota Kanzen 
vám dáva slobodu užívať si svoje vozidlo Toyota bZ4X – podľa vašich 
predstáv.

KONEKTIVITA – Toyota Smart 
Connect a aplikácia Toyota MyT  
budú vašimi spoločníkmi pre 
elektrické vozidlá, ktoré vás spoja 
s vaším vozidlom a pomôžu vám 
plánovať si cesty. Toyota bZ4X  
má všetko, čo potrebujete na správu 
svojich elektrických ciest –  
od stavu akumulátora na diaľku  
až po vyhľadávanie verejných 
nabíjacích staníc a diaľkové 
plánovanie nabíjania.

POISTENIE – Na mieru šité poistné 
krytie za garantovanú fixnú mesačnú 
cenu počas celého obdobia 
financovania.

ÚDRŽBA – Kompletná údržba a servis 
v cene na celé obdobie financovania.
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Úžasný dojazd a skvelá výbava: elektrické SUV 
ako stvorené pre vaše cestovanie.

HLAVNÉ PRVKY

 — 18" disky kolies z ľahkých zliatin s krytmi
 — Strešné lyžiny v čiernej farbe
 — LED predné a zadné svetlá
 — Čierna látka sedadiel
 — 7" farebný informačný TFT displej
 — 8" multimediálny displej – súprava konektivity 
Connected s podporou Apple CarPlay* a Android Auto™
 — Dvojzónová automatická klimatizácia s efektívnym 
tepelným čerpadlom
 — Bezkľúčové odomykanie a štartovanie
 — Zadná parkovacia kamera
 — Palubná nabíjačka s výkonom 11 kW/AC  
a rýchlonabíjaním 150 kW/DC

VÝBAVA  
COMFORT

* Apple CarPlay je obchodná známka spoločnosti Apple Inc.

Nakonfigurujte si svoju Toyotu bZ4X.
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Elektrické vozidlo pre tých, ktorí nechcú robiť 
kompromisy. Spojenie atraktívneho vonkajšieho dizajnu 
a elegantného interiéru.

VÝBAVA  
PRESTIGE

HLAVNÉ PRVKY  
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT) 

 — Sedadlá zo syntetickej kože v kombinácií s čiernou látkou
 — Adaptívne diaľkové svetlomety
 — 12,3" multimediálny displej – súprava konektivity Connected Plus
 — Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
 — Vyhrievané predné sedadlá a volant
 — Ambientné nastaviteľné osvetlenie interiéru
 — Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov
 — Elektrické diaľkovo ovládané otváranie kufra
 — Predné a zadné parkovacie senzory s funkciou automatického brzdenia 
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VÝBAVA  
EXECUTIVE

Nechajte sa očariť novou dimenziou pôžitku  
z jazdy v tomto pokrokovom SUV na elektrinu.

HLAVNÉ PRVKY  
(NAVYŠE K VÝBAVE PRESTIGE) 

 — 20" disky kolies z ľahkých zliatin (5×2 lúčové)
 — Čierna alebo svetlosivá syntetická koža
 — Ventilované predné sedadlá
 — Spodná mriežka chladiča v pochrómovanej úprave
 — Chrómová ozdobná lišta bočnej línie karosérie
 — 360-stupňový panoramatický monitor
 — Panoramatická strecha s elektricky ovládanou clonou
 — Dvojfarebná kombinácia s čiernou strechou
 — Parkovací asistent Toyota Teammate Advanced Park  
s ovládaním cez smartfón
 — Systém sledovania bdelosti vodiča (SWS)
 — Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSM)
 — Asistent bezpečného vystúpenia (SEA)
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VÝBAVA  
PREMIERE EDITION

Toyota bZ4X vo svojej najlepšej forme. Disky kolies 
z ľahkých zliatin veľkosti 20", chrómová predná mriežka 
chladiča a interiér so sedadlami zo syntetickej kože jej 
dodávajú luxusný nádych.

HLAVNÉ PRVKY  
(NAVYŠE K VÝBAVE EXECUTIVE) 

 — Solárna strecha s možnosťou dobíjania batérie
 — Strecha vo farbe karosérie
 — Vyhrievané krajné zadné sedadlá
 — 9 reproduktorov a prémiový systém ozvučenia JBL
 — Alarm so senzormi rozbitia skla a senzormi náklonu vozidla
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202 Čierna – hviezdna

Možnosti dvojfarebného prevedeniaMožnosti jednofarebného prevedenia

* Metalická farba. § Perleťová farba.

KTORÁ FARBA JE TÁ VAŠA?

Vyjadrite sa prostredníctvom našej 
farebnej ponuky a vyberte si zo šiestich 
jednofarebných a piatich jedinečných 
dvojfarebných povrchových úprav.
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Najpohodlnejší spôsob nabíjania vášho elektrického vozidla Toyota 
u vás doma je pomocou nástennej nabíjačky Toyota. Výrobky z našej 
ponuky nástenných nabíjačiek sa dokonale hodia k vozidlám značky 
Toyota a umožňujú bezpečné nabíjanie, ktoré prebieha rýchlejšie ako 
pri použití bežnej domácej zásuvky. Všetky nástenné nabíjačky značky 
Toyota podporujú až trojfázové nabíjanie do 22 kW, vďaka čomu 
zabezpečia podporu vašich potrieb nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTROMOBILY

NABÍJACÍ KÁBEL TYPU MODE 3
Pri nabíjaní na cestách použite 
tento kábel (dostupný v dĺžkach 
5 m, 7,5 m alebo 10 m)  
na pripojenie vášho vozidla Toyota 
k verejnej nabíjacej stanici.

WALLBOX TOYOTA 
CONNECTED
Nástenná nabíjačka je inteligentné 
riešenie nabíjania pre domáce 
a neverejné aplikácie. Je vybavená 
sieťami LAN, WiFi a voliteľne  
aj LTE a na jej priesvitnom kryte 
sa zobrazujú podsvietené farebné 
piktogramy, ktoré informujú o stave 
nabíjania.

TAŠKA NA ULOŽENIE KÁBLOV
Táto štýlová úložná taška uchová 
váš nabíjací kábel vo výbornom 
stave a zabráni jeho zamotaniu 
alebo zaprataniu batožinového 
priestoru.

Štýl je váš poznávací znak. Tento paket 
príslušenstva odlíši vašu Toyotu bZ4X od 
všetkých ostatných a navyše  
jej dodá ochranu.

Ste pripravení na dlhú cestu? V pakete Family nájdete všetky základné veci 
– od udržiavania potravín v chlade až po dodatočný priestor na prepravu. 
Aj vaša polovička vám to ocení.

STYLE PAKET FAMILY PAKET

LUXUSNÉ PODLAHOVÉ 
ROHOŽE
Luxusné textilné a kožené 
podlahové rohože dodajú vašim 
koberčekom v interiéri spoľahlivú 
ochranu. Bezpečnostné úchytky 
držia rohož vodiča na svojom 
mieste.

DISKY KOLIES  
Z ĽAHKÝCH ZLIATIN
18" lesklé čierne disky kolies 
z ľahkých zliatin so strojovo 
opracovanou povrchovou úpravou.

DRŽIAK NA TABLET
Držiak na tablet sa úhľadne zasúva 
do dokovacej stanice hlavovej 
opierky a vytvára stabilnú základňu 
pre väčšinu bežných tabletov. 
Nastavte si ho podľa veľkosti 
tabletu, na výšku či na šírku, 
alebo nakloňte do uhla, ktorý vám 
umožní jeho pohodlné sledovanie.

CHLADIACI BOX
Štíhly chladiaci box s objemom 
7,5 litra, ktorý je upevnený 
bezpečnostnými pásmi na zadných 
sedadlách, vytvára dodatočnú 
lakťovú opierku. Zapája sa do 12 V 
zásuvky príslušenstva a udržiava 
potrebnú teplotu občerstvenia.

PRIEČNE NOSNÍKY
Praktické hliníkové priečne nosníky 
poskytujú dodatočnú nosnosť. 
K dispozícii sú s rýchloupínacím 
mechanizmom značky Toyota, 
vďaka ktorému ich môžete 
kombinovať s ďalším nosným 
príslušenstvom.
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Príslušenstvo s ktorým môžete  
cestovať za hranice všedných dní. 
Častým cestovateľom  
uľahčuje nakladanie.

Neviditeľná vrstva, ktorá udržiava karosériu vášho vozidla 
v neporušenom stave, zatiaľ čo batožinový priestor sa teší 
mohutnej ochrane a odolnosti. Váš aktívny životný štýl  
je plne pokrytý. 

S RODINOU NA CESTÁCH OCHRANA VOZIDLA

PRIEČNE NOSNÍKY – DRŽIAK NA BICYKEL
Na použitie s vopred namontovanými strešnými nosičmi vášho vozidla. 
Priečne nosníky sa prichytia na koľajnice strešných nosičov a vytvoria 
bezpečnú základňu na prenášanie širokej škály špecializovaného 
príslušenstva, ako je napríklad držiak na bicykel. Tento ľahký uzamykateľný 
držiak má špeciálne úchyty na upevnenie kolies a rámu bicykla. 

FÓLIE NA OCHRANU LAKU
Fólie na ochranu laku od spoločnosti Toyota zabraňujú každodennému 
opotrebovaniu a poskytujú odolnú a dlhotrvajúcu ochranu citlivých častí 
vozidla, ako sú spätné zrkadlá či hrany dverí. Vysoko priehľadné ochranné 
fólie sú po nanesení na lak vozidla prakticky neviditeľné.

OCHRANNÝ KRYT ZA ZADNÝM NÁRAZNÍKOM
Jednoduchý a pohodlný spôsob, ako udržať vzhľad 
vášho vozidla, aby stále vyzeralo ako nové.  
Ochranný kryt za zadným nárazníkom je vyrobený 
z mäkkého textilu a ľahko sa upevní pomocou suchého 
zipsu. Uložený je naplocho v batožinovom priestore 
a zaberá minimum priestoru. Pri nakladaní/vykladaní 
nákladu stačí kryt len potiahnuť a položiť na nárazník. 
Počas jazdy kryt chráni vašu batožinu a vnútorné dvere 
batožinového priestoru.

VLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Vložka do batožinového priestoru je navrhnutá tak,  
aby vystlala vnútornú časť batožinového priestoru 
vášho vozidla a chránila ho pred znečistením 
a obliatím. Dizajn má špeciálny protišmykový povrchový 
vzor, ktorý zabraňuje voľnému pohybu batožiny.

OCHRANA ZADNÝCH SEDADIEL
Chránič operadiel zadných sedadiel chráni zadnú časť 
sedadla pred znečistením a obliatím, keď je sklopené. 
Textúrovaný povrch zároveň zabraňuje posúvaniu 
predmetov.
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Toyota bZ4X čerpá z 25-ročných skúseností značky v oblasti batériových 
elektrických vozidiel a razí cestu k plne elektrickej budúcnosti.  
Vďaka rozsiahlym znalostiam v oblasti vývoja technológií akumulátorov 
a efektívneho riadenia tokov energie ponúkajú batériové elektrické 
vozidlá značky Toyota spoľahlivý a trvalý výkon. Spoločnosť Toyota  
má už na cestách viac ako 20 miliónov elektrifikovaných vozidiel 
a v ponuke 17 elektrifikovaných modelov a jej znamenité inovácie 
naďalej uspokojujú milióny zákazníkov na celom svete

AKO ĎALEKO ZÁJDEM  
NA PLNÉ NABITIE?
S modelom Toyota bZ4X môžete  
na jedno nabitie prejsť viac  
ako 500 km*.

AKO SI NABIJEM VOZIDLO 
TOYOTA BZ4X?
Nabíjanie je jednoduché,  
pohodlné a dokonale bezpečné 
pomocou kábla, ktorý sa dodáva 
spolu s vozidlom. Vybrať si môžete 
domácu zásuvku, nástennú 
nabíjačku alebo rýchlu  
verejnú nabíjačku.

AKO DLHO TRVÁ NABÍJANIE?
Nabíjanie vozidla závisí od 
zdroja napájania. Na verejných 
nabíjacích staniciach si môžete 
vychutnať rýchle nabíjanie už za 
cca 30 minút§. Nabíjanie doma 
pomocou nástennej nabíjačky trvá 
približne 6,5 hodiny§.

SÚ PREVÁDZKOVÉ  
NÁKLADY NÍZKE?
Batériové elektrické vozidlá vám 
dokážu počas svojej životnosti 
ušetriť peniaze. Už nikdy nebudete 
musieť platiť za pohonné hmoty, 
pričom plné nabitie z domácej 
zásuvky môže stáť menej ako 5 €.

AKÚ ŽIVOTNOSŤ  
MÁ AKUMULÁTOR?
Naše elektromobily s batériovým 
pohonom sa tešia rovnakej 
spoľahlivosti ako všetky ostatné 
vozidlá Toyota. Za podmienky 
absolvovanie každoročnej servisnej 
prehliadky sa na batériu Toyoty 
bZ4X vzťahuje tzv. zdravotná 
prehliadka. Následná desaťročná 
záruka napomáha eliminovať 
akékoľvek obavy.

* Cyklus WLTP. Dojazd závisí od vybraných stupňov výbavy,  
hnacích jednotiek a miestnych jazdných podmienok.

§ Závisí od miestnych podmienok.

PREČO SI VYBRAŤ 
ELEKTRICKÉ VOZIDLO?
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TECHNICKÉ ÚDAJE
EMISIE A SPOTREBA

 Batériový elektromobil 

4×2 204 k

 Batériový elektromobil 

4×4 XMODE 217 k

Emisie CO₂, kombinovaný cyklus (g/km) 0 0

Elektrický dojazd – kombinovaný, WLTP (km) 436–500 411–458

Spotreba elektrickej energie (kWh/100 km) 14,8–16,9 16,3–18,1

Hodnoty elektrického dojazdu a spotreby elektrickej energie sa merajú v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom sériovom modeli v súlade s požiadavkami európskeho Nariadenia 
Komisie (ES) č. 2017/1151 o novom cykle WLTP a jeho platných zmien. Pre každú individuálnu konfiguráciu vozidla sa môžu konečné hodnoty elektrického dojazdu a spotreby elektrickej 
energie vypočítať na základe objednanej voliteľnej výbavy. Hodnoty elektrického dojazdu a spotreby elektrickej energie vášho vozidla sa môžu líšiť od týchto nameraných alebo vypočítaných 
hodnôt, pretože na elektrický dojazd a spotrebu elektrickej energie vozidla má vplyv spôsob jazdy, ako aj ďalšie faktory (napríklad stav vozovky, dopravná situácia, stav vozidla,  
tlak v pneumatikách, zaťaženie vozidla, počet cestujúcich atď.).

ELEKTROMOTOR

 Batériový elektromobil 

4×2 204 k

 Batériový elektromobil 

4×4 XMODE 217 k

Kombinovaný výkon systému (kW) 150 160

Predný elektromotor: typ synchrónny motor s permanentným magnetom synchrónny motor s permanentným magnetom

Predný elektromotor: maximálny výkon (kW) 150 80

Predný elektromotor: maximálny krútiaci moment (Nm) 266,3 168,5

Zadný elektromotor: maximálny výkon (kW) – 80

Zadný elektromotor: maximálny krútiaci moment (Nm) – 168,5

Typ akumulátora lítium-iónový akumulátor lítium-iónový akumulátor

ELEKTROMOTOR

 Batériový elektromobil 

4×2 204 k

 Batériový elektromobil 

4×4 XMODE 217 k

Kapacita akumulátora (kWh) 71,4 71,4

Maximálny nabíjací výkon, striedavý prúd (kW) 11 11

Čas nabíjania 0–100 %, striedavý prúd (h) 6,5 6,5

Maximálny nabíjací výkon, jednosmerný prúd (kW) 150 150

Čas nabíjania 0–80 %, jednosmerný prúd (min) 23 23

VÝKON

Najvyššia rýchlosť (km/h) 160 160

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 7,5 6,9

Aerodynamický koeficient 0,291 0,291

ZAVESENIE KOLIES

Vpredu Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson

Vzadu Dvojité lichobežníkové Dvojité lichobežníkové

BRZDY

Vpredu Odvetrávané kotúčové Odvetrávané kotúčové

Vzadu Odvetrávané kotúčové Odvetrávané kotúčové
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TECHNICKÉ ÚDAJE
HMOTNOSTI A ŤAŽNÁ KAPACITA

 Batériový elektromobil 

4×2 204 k

 Batériový elektromobil 

4×4 XMODE 217 k

Celková hmotnosť vozidla (kg) 3215 3300

Pohotovostná hmotnosť vozidla (kg) 1895–1980 1985–2065

Ťažná kapacita brzdeného prívesu (kg) 750 750

Ťažná kapacita nebrzdeného prívesu (kg) 750 750

VONKAJŠIE ROZMERY 5-dverové SUV

Vonkajšia dĺžka (mm) 4690

Vonkajšia šírka (mm) 1860

Vonkajšia výška (mm) 1650

Rozchod kolies vpredu (mm) 1600

Rozchod kolies vzadu (mm) 1610

Predný previs (mm) 915

Zadný previs (mm) 925

Rázvor kolies (mm) 2850

VNÚTORNÉ ROZMERY 5-dverové SUV

Vnútorná šírka (mm) 1515

Vnútorná výška (mm) 1160

OBJEM NÁKLADOVÉHO PRIESTORU 5-dverové SUV

Dĺžka batožinového priestoru (5 sedadiel vo vzpriamenej polohe) (mm) 985

Celková šírka batožinového priestoru (mm) 1425

Celková výška batožinového priestoru (mm) 757

Objem batožinového priestoru VDA (l) 452

RIADENIE 5-dverové SUV

Minimálny polomer otáčania – stopový (m) 5,6

Priemer otáčania – stopový (m) 11,2

V TERÉNE 5-dverové SUV

Prevádzková svetlá výška (mm) 177

Predný nájazdový uhol (°) 17,7

Zadný nájazdový uhol (°) 25,4

Brodivosť (mm) 500

4948



V spoločnosti Toyota chceme prekročiť 
rámec nulového vplyvu na životné 
prostredie a zanechať svet v lepšom 
stave, ako sme ho našli. Aby sa nám  
to podarilo, stanovili sme si šesť úloh, 
ktoré chceme splniť do roku 2050.  
Každá z nich nesie so sebou vlastné 
ťažkosti, no sme odhodlaní vytvárať 
pozitívny a udržateľný vplyv na ľudskú 
spoločnosť a prírodu ako celok.

ÚLOHA Č. 1
NOVÉ VOZIDLO – NULOVÉ EMISIE CO₂ 

Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO₂ z našich 
vozidiel o 90 % v porovnaní s úrovňou z roku 2010.  
Aby sa nám to podarilo, budeme podporovať vývoj 
nových vozidiel s nízkymi alebo nulovými emisiami 
uhlíka a urobíme všetko pre to, aby sme zvýšili 
využívanie týchto vozidiel.

Ak máte záujem o bližšie informácie o environmentálnom 
programe Toyota Environmental Challenge, navštívte 
stránku: www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/
environmental-sustainability alebo sa obráťte  
na miestneho predajcu značky Toyota.

Další informace o programu „Toyota Environmental 
Challenge“ naleznete na: www.toyota-europe.com/
world-oftoyota/feel/environmental-sustainability 
nebo se obraťte na místního prodejce Toyota.

ÚLOHA Č. 3
ZÁVOD – NULOVÉ EMISIE CO₂ 

V snahe znížiť emisie uhlíka v našich výrobných 
závodoch sa zameriavame na zlepšovanie technológií, 
ktoré používame, a prechod na alternatívne zdroje 
energie. Zaviazali sme sa zvýšiť energetickú účinnosť 
našich závodov a zaviesť obnoviteľné zdroje energie, 
ako je slnečná a veterná energia, ako aj nízkouhlíkovú 
energiu, ako je napríklad vodíková.

ÚLOHA Č. 5
VYTVÁRANIE SPOLOČNOSTI  
A SYSTÉMOV ZALOŽENÝCH  
NA RECYKLÁCII

Na úlohe recyklácie zdrojov pracujeme už 40 rokov, 
výsledkom čoho je, že 95 % každého modelu Toyota 
bZ4X je dnes opätovne použiteľných a obnoviteľných. 
Okrem toho ponúkame nové a inovatívne spôsoby 
vrátenia vášho vozidla, keď dospeje „na koniec  
svojej cesty“.

ÚLOHA Č. 2
ŽIVOTNOSŤ – NULOVÉ EMISIE CO₂ 

Pracujeme na vytváraní ekologickejších konštrukcií 
a dizajnov – a následne ich analyzujeme 
a zdokonaľujeme, aby sme zabezpečili čo najnižší 
vplyv vozidla na životné prostredie v priebehu celej 
jeho životnosti*.

ÚLOHA Č. 4
MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA 
SPOTREBY VODY

Aby sme minimalizovali spotrebu vody, začali sme 
v našich výrobných závodoch zbierať dažďovú vodu. 
Vyvinuli sme tiež metódy čistenia vody, aby sme vodu, 
ktorú použijeme, mohli opätovne použiť alebo  
ju bezpečne vrátili do miestnych zásob.

ÚLOHA Č. 6
VYTVÁRANIE SPOLOČNOSTI 
BUDÚCNOSTI V HARMÓNII  
S PRÍRODOU

Aby sme zachovali a zlepšili spolužitie s prírodou, 
organizujeme zalesňovanie a výsadbu stromov, 
programy zelených miest a ďalšie environmentálne 
iniciatívy na našich vlastných pracoviskách aj inde  
vo svete. Naším cieľom je vytvorenie spoločnosti,  
kde budú ľudia spolunažívať v harmónii s prírodou.

* Metodika hodnotenia životného cyklu vozidiel (LCA) spoločnosti Toyota,  
ktorá sa uplatňuje na naše osobné automobily, bola preskúmaná a schválená 
spoločnosťou TÜV Rheinland a získala certifikát o súlade s normami ISO14040/14044.
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PLNE ELEKTRICKÉ 
VOZIDLO  
S POHONOM 
VŠETKÝCH KOLIES.
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