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VÝHODY

Zistite, prečo je práve nová Toyota RAV4 skvelou voľbou
PO DRUHÉ:

PO PRVÉ:

PO TRETIE:

ZÁRUKA

BEZPEČNOSŤ

SPOĽAHLIVOSŤ

– Na každé nové vozidlo Toyota
sa vzťahuje záruka
na 3 roky / 100 000 km.
– Na každú novú Toyotu poskytujeme
12‑ročnú záruku na ochranu proti
prehrdzaveniu karosérie.
–– 10‑ročná záruka na hybridnú batériu.*

– Viac istoty za volantom vďaka
systémom aktívnej bezpečnosti
Toyota Safety Sense 2.
– 7 airbagov v štandarde
– Výbava Executive navyše so Systémom
na sledovanie mŕtveho uhla (BSM)
a Systémom upozornenia na dopravu
za vozidlom (RCTA).

– Najvyššie priečky v mnohých
rebríčkoch spoľahlivosti
na celom svete.
– Vysoká zostatková hodnota – vozidlo
predáte jednoduchšie a za lepšiu cenu.

PO ŠTVRTÉ:

PO PIATE:

Legendárne SUV

UNIVERZÁLNOSŤ
A POHODLIE

–– TNGA architektúra prináša komfortnú
jazdu vďaka vyššej tuhosti karosérie,
stabilitu zabezpečenú novým
hrebeňovým riadením EPS,
priestrannú kabínu.
–– Elegantná a dynamická silueta
spôsobuje, že máte chuť ihneď vyraziť
na cestu – bez ohľadu na to, či to bude
jazda po meste alebo dlhá cesta
po diaľnici.

–– Pohodlný a priestranný interiér
s dostatkom miesta pre
všetkých cestujúcich, s veľkým
batožinovým priestorom a ľahkým
nakladaním batožiny.
– Bez ohľadu na to, akú RAV4 si vyberiete,
v luxusnom interiéri sa budete
cítiť výnimočne.

Zostavte si svoje
vlastné vozidlo
a odhaľte ďalšie dôvody,
prečo s Toyotou RAV4
nemôžete stúpiť vedľa.

* Záruka platí len v prípade pravidelného servisu akumulátora v autorizovanej sieti Toyota. Podrobnosti získate od predajcu.

ODPORÚČANIE

Spoznajte najobľúbenejšiu verziu
Verzia Selection AWD
2.5 Hybrid 222 k e‑CVT
Cena s DPH
vrátane farby karosérie:

Financovanie Toyota Garant
s 2,99 % úrokom:

39 590 €

536 €**/mesačne
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Nádherný dizajn
Výbava Selection ponúka najlepšiu kombináciu dizajnu,
bezpečnosti a intuitívnej funkčnosti. Užite si nové auto
s Multimediálnym systémom Toyota Touch® 2 s 8" displejom,
druhou generáciou Toyota Safety Sense a LED svetlometmi
už v štandardnej výbave. Prejdite do sekcie „Výbava“ a pozrite
si ďalšie podrobnosti.
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Toyota Safety Sense 2
Pokročilú bezpečnosť v Toyote
RAV4 zaručuje: Automatické
prepínanie diaľlkových svetiel,
Inteligentný adaptívny tempomat,
Predkolízny bezpečnostný systém
s rozpoznávaním chodcov a cyklistov,
Asistent udržania v jazdnom
pruhu a Systém rozpoznávania
dopravných značiek.
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Technológia pre vás
RAV4 je nabitá technologickými riešeniami,
ako je napr. 7" farebný TFT displej
na prístrojovej doske zosynchronizovaný
s multimediálnym systémom Toyota Touch® 2
s 8" farebnou obrazovkou. Tento intuitívny
multimediálny systém s vysokým rozlíšením
ponúka možnosť zobrazenia pohľadu zo zadnej
parkovacej kamery, Bluetooth®, pripojenie MP3
prehrávača alebo iPodu.

** Podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok je uzatvorenie poistnej zmluvy na PZP, HP a GAP poistenie.

Máte záujem o túto verziu?
Obráťte sa, prosím,
na svojho predajcu.
Pokiaľ hľadáte niečo iné,
zoznámte sa s ďalšími verziami
a vyberte si takú RAV4, ktorá vám
bude dokonale vyhovovať.
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ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Zistite, čo obsahujú jednotlivé stupne výbavy Toyoty RAV4
Active
Vybrané prvky štandardnej výbavy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Adaptívny tempomat
Manuálna klimatizácia – konvenčná verzia
Automatická klimatizácia (dvojzónová) – hybridná verzia
Elektricky ovládané predné a zadné okná
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
Multifunkčný volant obšitý kožou
17" oceľové disky kolies,
pneumatiky 225/65 R17 – konvenčná verzia
17" disky kolies z ľahkých zliatin,
pneumatiky 225/65 R17 – hybridná verzia
Látkové čalúnenie
Multi‑informačný TFT displej – farebný (4,2")
Toyota Touch® 2 – farebná dotyková obrazovka (7")
LED svetlomety (parabolické)

27 090 €

361 €*/mesačne

Cena od:

Financovanie Toyota Garant
s 2,99 % úrokom už od:

36 590 €

487 €*/mesačne

LED svetlomety (projektorové)
Bezdrôtové nabíjanie telefónu
Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie
18" čierne zliatinové disky kolies pneumatiky 225/60 R18
Otváranie dverí batožinového priestoru so senzorom
na pohyb nohy
– Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
Voliteľné pakety výbavy:
Paket Premium Audio JBL, Paket Skyview

Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Selection)
Kožené čalúnenie – perforované (prírodná a umelá koža)
Ventilované predné sedadlá
Vyhrievané zadné sedadlá na vonkajšej strane
Sledovanie slepého uhla (BSM)
Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
Systém na detekciu prekážky (ICS) – hybridná verzia
18" zliatinové disky kolies pneumatiky 225/60 R18

Financovanie Toyota Garant
s 2,99 % úrokom už od:

–
–
–
–
–

Executive

–
–
–
–
–
–
–

Cena od:

Voliteľné pakety výbavy:
Paket Style

Vybrané prvky štandardnej výbavy
(len v hybridnej verzii, navyše k výbave Comfort)
Čalúnenie z umelej kože v kombinácii s látkou – dizajn Selection
Vyhrievanie predných sedadiel
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
Strecha v klavírnej čiernej farbe
Vonkajšie spätné zrkadlá – v prevedení čierny lak
Zadný difúzor v klavírnej čiernej farbe
Nárazníky, podbehy kolies a prahy v klavírnej čiernej farbe
Parkovacie senzory – predné a zadné
Vyhrievanie volantu
Vyhrievanie čelného skla

334 €*/mesačne

– Dynamické presmerovanie krútiaceho momentu – konvenčná
verzia AWD s automatickou prevodovkou
– Výber typu režimu jazdy – jazda v teréne – konvenčná verzia
AWD s automatickou prevodovkou
– Strešné lyžiny – v prevedení čierny lak

Selection

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

25 090 €

Voliteľné pakety výbavy:
Paket Business

Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Active)
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Automatická klimatizácia (dvojzónová) – konvenčná verzia
Parkovacie senzory – zadné
Zadná parkovacia kamera s dynamickými vodiacimi čiarami
17" disky kolies z ľahkých zliatin,
pneumatiky 225/65 R17 – konvenčná verzia
– Multi‑informačný TFT displej – farebný (7")
– Toyota Touch® 2 – farebná dotyková obrazovka (8")
– Inteligentné stierače predného okna so senzorom dažďa

Financovanie Toyota Garant
s 2,99 % úrokom už od:

– Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
– Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov
a cyklistov
– Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)
– Bezpečnostný systém eCall
– Detekcia únavy vodiča (SWS)
– Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) so zásahmi
do riadenia (SC) – manuálna prevodovka
– Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
– automatická prevodovka
– Off‑road režim – hybridná verzia AWD

Comfort

–
–
–
–
–

Cena od:

–
–
–
–

Cena od:

Financovanie Toyota Garant
s 2,99 % úrokom už od:

36 190 €

482 €*/mesačne

Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
Spätné zrkadlo s digitálnym displejom
Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla (360 stupňov)
Páčky radenia na volante – automatická prevodovka
Voliteľné pakety výbavy:
Paket Premium Audio JBL, Paket Skyview

* Podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok je uzatvorenie poistnej zmluvy na PZP, HP a GAP poistenie.
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CENY
Zoznámte sa s cenami (€ vr. DPH)

Platnosť cenníka od 15. 4. 2019

SUV s pohonom FWD (4×2)
2.0 Valvematic (173 k) 6 MT benzín
2.0 Valvematic (173 k) Multidrive S benzín
2.5 Hybrid (218 k) e‑CVT benzín

Active
25 090
     27 090**
30 590

Comfort
27 090
29 090
32 390

Selection*
–
–
36 590

Executive
–
–
39 090

SUV s pohonom AWD (4×4)
2.0 Valvematic (173 k) 6 MT benzín
2.0 Valvematic (173 k) Multidrive S benzín
2.5 Hybrid (222 k) e‑CVT benzín

Active
–
–
32 990

Comfort
29 490
31 490
34 790

Selection*
–
–
38 990

Executive
36 190
38 190
41 490

6 M/T – manuálna šesťstupňová prevodovka   Multidrive S – prevodovka s plynule meniteľným prevodom   e‑CVT – elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom
* Výbava Selection je podmienená objednaním laku karosérie 2QJ, 2QY, 2QZ alebo 2RA.   ** Iba v kombinácii s paketom Business.

FINANCOVANIE

Vyberte si z atraktívnych ponúk financovania
Pre Vás

Pre Vašu firmu

Toyota v spolupráci s Toyota Financial Services
Slovakia uvádza na trh revolučné financovanie vozidla
s názvom Toyota Garant. Nové vozidlo Toyota tak teraz
môžete získať za hviezdnych podmienok.
Výhody: Nízka akontácia, nízke mesačné splátky úveru,
garantovaná budúca hodnota vozidla, 3 možnosti
ukončenia zmluvy, poistenie súčasťou splátok.

Ponuku financovania
prostredníctvom
ostatných produktov
vám na želanie
pripraví autorizovaný
predajca Toyota.

Vlastniť Toyotu ako firemné vozidlo znamená
neobvyklý komfort. Toyota prostredníctvom spoločnosti
Toyota Financial Services ponúka atraktívnu ponuku
financovania vašich nových firemných vozidiel.
Pripravili sme pre vás výhodné varianty leasingových
a úverových produktov, z ktorých si určite vyberiete ten,
ktorý najlepšie zodpovedá vašim predstavám.

PONUKA FINANCOVANIA OD TOYOTA FINANCIAL SERVICES SLOVAKIA
Model:
RAV4 2.0 Valvematic 6 MT FWD Active

Produkt:
Toyota Garant 2,99 %

Cena:
25 090 €

Mimoriadna splátka vopred

RPMN

Jednorazový poplatok

Splátka

Poistenie

Splátka celkom

7 527 € (30 %)

12,9965 %

0€

240,85 €

98,90 €

339,75 €

Reprezentatívny príklad podmienok úveru Toyota Garant 2,99 % – pre spotrebiteľov s dobou financovania 48 mesiacov: cena vozidla 25 090 €, mimoriadna splátka vopred 7 527 €, jednorazový poplatok 0 €,
celková výška úveru** je 17 563 €, mesačná splátka havarijného (spoluúčasť 5 % min. 150 €, 0 % čelné sklo), poistenia GAP a povinného zmluvného (limit 5 mil. € / 1 mil. €) prostredníctvom
Toyota Poistenia Basic + (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.) vo výške 98,90 €, mesačná splátka úveru s úrokom bez poistenia 240,85 €, mesačná splátka celkom 339,75 €. Celková suma
splatná dlžníkom*** 23 835 €, ročná úroková sadzba 2,99 % p. a., RPMN 12,9965 %, posledná zvýšená splátka 7 527 €, celkový počet splátok vrátane poslednej navýšenej splátky 49.
Podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok je uzatvorenie poistnej zmluvy na PZP, HP a GAP poistenie.
Ponuka financovania od Toyota Financial Services Slovakia je platná pre spotrebiteľov aj podnikateľov. Viac informácií u predajcov.
** Celková výška spotrebiteľského úveru pozostáva zo súčtu mesačných splátok a poslednej zvýšenej splátky bez poistenia a bez úroku.
*** Celková suma splatná dlžníkom pozostáva z celkovej výšky úveru a celkových nákladov spotrebiteľa. Do celkových nákladov spojených s úverom patria úroky, havarijné a GAP poistenie
a jednorazový vstupný poplatok. Náklady súvisiace so zriadením záložného práva znáša dlžník.

FARBY

Zvoľte si farbu podľa vlastného vkusu
040 Biela – čistá
Štandardný lak
Bez príplatku

1D6 Strieborná – zirkónová
Metalický lak
600 €

1G3 Sivá – popolavá
Metalický lak
600 €

218 Čierna – klasická
Metalický lak
600 €

8W9 Modrá – azúrová
Metalický lak
600 €

6X3 Sivá – khaki
Matný lak
600 €

8X8 Modrá – elitná
Metalický lak
600 €

070 Biela – perleťová
Perleťový lak
900 €

3T3 Červená – rubínová
Špeciálny lak
900 €
*** Dostupné len pre výbavu Selection.

2QJ Biela – perleťová
so strechou v čiernej farbe***
Dvojfarebný lak pre výbavu
Selection
600 €

2QY Strieborná – zirkónová
so strechou v čiernej farbe***
Dvojfarebný lak pre výbavu
Selection
600 €

2QZ Sivá – popolavá
so strechou v čiernej farbe***
Dvojfarebný lak pre výbavu
Selection
600 €

2RA Modrá – elitná
so strechou v čiernej farbe***
Dvojfarebný lak pre výbavu
Selection
600 €
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PAKETY

Pridajte výhodné pakety výbavy
PAKET PREMIUM AUDIO JBL
1 090 €

PAKET SKYVIEW
1 300 €

k dispozícii pre verziu: Selection, Executive

k dispozícii pre verziu: Selection, Executive

– Prémiová audio sústava JBL – 9 reproduktorov + subwoofer

– Elektrické panoramatické strešné okno

Ďalšie pakety

Active

Paket Business: zadná parkovacia kamera so statickými vodiacimi čiarami, hmlové svetlá,
17" zliatinové disky kolies 225/65 R17 (hybrid štandard), dojazdové rezervné koleso

1 290 € / 800 €
(platí pre hybrid)

Paket Style: 18" zliatinové disky kolies 225/60 R18, otváranie dverí batožinového priestoru
so senzorom na pohyb nohy, Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie,
bezdrôtové nabíjanie telefónu v stredovom paneli, zatmavené zadné okná (Privacy glass)

–

Comfort

Selection

Executive

–

–

–

1 500 €

–

–

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Zvážte aj ďalšie prvky výbavy na želanie
Dodatočná výbava dostupná pre verzie

Active

Comfort

Selection

Executive

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go s podporou slovenského jazyka
a aktualizáciou mapových dát po dobu 3 rokov

770 €

770 €

770 €

770 €

Velúrové koberčeky

73 €

73 €

73 €

73 €

Povinná výbava (súprava obsahuje lekárničku, výstražný
trojuholník a reflexnú vestu a ťažné lano)

22 €

22 €

22 €

22 €

VÝBAVA

Porovnanie jednotlivých stupňov výbavy
Štandardne    

K dispozícii ako súčasť paketu výbavy    

Príplatková výbava     – Nie je k dispozícii

Pohodlie a funkčnosť
12V zásuvka v batožinovom priestore
12V zásuvka v stredovom paneli (1×)
12V zásuvka v stredovom paneli (2×)
Adaptívny tempomat nad 40 km/hod – manuálna prevodovka
Adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go – automatická prevodovka
Elektricky ovládané predné okná s funkciou otvárania / zatvárania jedným dotykom
Elektricky ovládané zadné okná s funkciou otvárania / zatvárania jedným dotykom
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Vnútorné spätné zrkadlo s digitálnym displejom
Manuálna klimatizácia
Automatická klimatizácia (dvojzónová)
Vetracie otvory pre druhý rad sedadiel
Otváranie veka batožinového priestorom stlačením tlačidla
Diaľkové otváranie veka batožinového priestoru kľúčikom
Otváranie dverí batožinového priestoru so senzorom na pohyb nohy
Dvojitá podlaha batožinového priestoru
Parkovacie senzory – zadné
Parkovacie senzory – predné a zadné
Ukazovateľ optimálneho prevodového stupňa pre manuálnu prevodovku
Vyhrievanie čelného skla
Vyhrievanie trysiek ostrekovania čelného skla
Osvetlenie interiéru
Ambientné LED osvetlenie
Háčiky pre zaistenie nákladu v batožinovom priestore

Active

Comfort

–

–

–
–

1
2

–
–

–
–

STYLE
STYLE

–
–

–

–
–

–
–

–

–

Selection

Executive

–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
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Pohodlie a funkčnosť
Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre multimédiá
Vyhrievanie volantu
Páčky radenia na volante pre automatickú prevodovku
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Palubný počítač
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
Automaticky sklápateľné a vyhrievané spätné zrkadlá
Kozmetické zrkadlo v slnečných clonách – vodič a spolujazdec
Spúšťanie motora tlačidlom
Zadná parkovacia kamera so statickými vodiacimi čiarami
Zadná parkovacia kamera s dynamickými vodiacimi čiarami
Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla (360 stupňov)
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
Zaťahovacia roleta batožinového priestoru
Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie
Koberec v batožinovom priestore z protišmykového materiálu
Bezdrôtové nabíjanie telefónu v stredovom paneli

Osvetlenie
Automatické nastavenie sklonu svetlometov
Hmlové svetlá
Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla (funkcia „Follow‑me home“)
Ostrekovače svetlometov
Bi-LED svetlomety parabolické
Bi-LED svetlomety projektorové
LED svetlá pre denné svietenie
LED zadné obrysové svetlá a brzdové svetlá

Dizajn exteriéru
Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni karosérie
Vonkajšie kľučky dverí – chrómový dekór
Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá – v prevedení čierny lak
Nárazníky, podbehy kolies a prahy v klavírnej čiernej farbe
Chrómovaná koncovka výfuku
Chrómovaná lišta okolo okien
Dvojitá koncovka výfuku s chrómovým dekórom
Ochrana predného nárazníka – strieborné prevedenie
Ochrana zadného nárazníka – strieborné prevedenie
Predná mriežka chladiča – grafitová
Zadný difúzor v klavírnej čiernej farbe
Strecha v klavírnej čiernej farbe
Strešné lyžiny – v prevedení čierny lak
Zatmavené zadné okná (Privacy Glass)
Zadný spojler
Logo limitovanej edície Selection na zadnom stĺpiku
Strešná anténa v tvare žraločej plutvy
Ochrana podbehov kolies

Pneumatiky a disky kolies
17" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, pneumatiky 225/65 R17
17" zliatinové disky kolies, pneumatiky 225/65 R17
18" čierne zliatinové disky kolies, pneumatiky 225/60 R18
18" disky zliatinové disky kolies, pneumatiky 225/60 R18
Súprava na opravu pneumatík
Dojazdové rezervné koleso 165/80 R17

Dizajn interiéru
Analógový rýchlomer
Digitálny rýchlomer
Čalúnenie stropu – čierne
Čalúnenie stropu – svetlé
Béžová povrchová úprava interiéru
Svetlá povrchová úprava interiéru
Čierna povrchová úprava interiéru
Hnedé prešitie na prístrojovej doske
Sivé prešitie na prístrojovej doske
Ukazovateľ hybridného systému
Hlavica radiacej páky – koža
Volant obšitý kožou
Povrchová úprava interiéru – textúra koža
LED optitrónové prístroje so samostatným podsvietením číslic a ukazovateľov
Elektrické panoramatické strešné okno
Horná časť prístrojovej dosky – textúra mäkká na dotyk
Otáčkomer

Active

Comfort

Selection

–
–

–
–

–
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BUSINESS
–
–

–

–

–

–

–

STYLE

–

STYLE

Active

Comfort

Executive

–

Selection

Executive

–

–

Executive

BUSINESS
–

–

–

–

Active

Comfort

Selection

–

–

–
–

–
–

–
–
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Sedadlá
Sedadlá s lakťovými opierkami
Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40
Lakťová opierka pre druhý rad sedadiel
Látkové čalúnenie
Čalúnenie z umelej kože v kombinácii s látkou – dizajn Selection
Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná a syntetická koža (čierne, béžové, sivé)
Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca
Vyhrievanie predných sedadiel
Vyhrievané zadné sedadlá na vonkajšej strane
Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
Bedrová opierka sedadla vodiča – elektricky ovládaná
Elektricky výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Systém sklápania Toyota Easy Flat
Ventilované predné sedadlá

Navigácia a multimédiá
6 reproduktorov
Vstup Aux‑in
Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
Multiinformačný displej 4,2" TFT (farebný)
Multiinformačný displej 7" TFT (farebný)
DAB (tuner s podporou digitálneho vysielania)
Prémiová audio sústava JBL – 9 reproduktorov a subwoofer
Toyota Touch® 2 – farebná dotyková obrazovka (7")
Toyota Touch® 2 – farebná dotyková obrazovka (8")
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go s podporou slovenského jazyka a aktualizáciou mapových
dát po dobu 3 rokov
Port USB (1× vpredu)
Port USB (3× vpredu)
Port USB v stredovom paneli pre druhý rad (2×)

Bezpečnosť a technológie
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Automatické svetlá so senzorom šera
Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
Detská poistka zadných dverí
7 SRS airbagov (hlavové, predné, bočné a kolenný na strane vodiča)
Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
Asistent pre zjazd z kopca (DAC)
Elektrická parkovacia brzda
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Systém na detekciu prekážky (ICS)
Inteligentné stierače predného okna so senzorom dažďa
Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) so zásahmi do riadenia (SC)
Asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s rozpoznávaním chodcov a cyklistov
Sledovanie slepého uhla (BSM)
Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) s funkciou brzdenia
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
Bezpečnostný systém e‑Call
Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Detekcia únavy vodiča (SWS)
Kontrola stability prívesu (TSC)
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)

Záruky a ochrana proti odcudzeniu
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Trojročná záruka výrobcu s obmedzením na 100 000 km
Päťročná záruka výrobcu na komponenty hybridného systému s obmedzením na 100 000 km
Imobilizér

Off‑road
Dynamické presmerovanie krútiaceho momentu
Výber typu režimu jazdy
Off‑road režim (LSD)

–
–
9

6
6
9

–
–
9

6
6
9

1 Iba pre konvenčnú verziu.   2 Iba pre hybridnú verziu.   3 V závislosti od výberu farby čalúnenia.   4 Dostupné pre béžovú a svetlú povrchovú úpravu interiéru.  
5 Dostupné pre čiernu povrchovú úpravu interiéru.   6 Len pre konvenčné verzie AWD s automatickou prevodovkou.   7 Len pre manuálnu prevodovku.  
8 Len pre automatickú prevodovku.   9 Len pre hybridné verzie s pohonom AWD‑i.
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ŠPECIFIKÁCIA

Pozrite si technické údaje
2.0 Valvematic FWD

2.0 Valvematic AWD

Celkový výkon hybridnej sústavy (k/kW)

2.5 Hybrid AWD‑i
Toyota Hybrid System
2.5 Hybrid FWD
s el. pohonom
Toyota Hybrid System všetkých kolies AWD‑i
218/160

222/163

MOTOR
Typ paliva

Benzín

Benzín

Benzín

Benzín

Maximálny výkon (k/kW pri ot/min)

173/129/pri 6600

173/129/pri 6600

176/131 pri 5700

176/131 pri 5700

Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot/min)

208/4300–5200

208/4300–5200

221/3600–5200

221/3600–5200

0–100 km/h (s)

9,8 M/T
10,7 CVT

9,9 M/T
11,0 CVT

8,4

8,1

Maximálna rýchlosť (km/h)

190

190

180

180

6,0–6,1 M/T
5,6 CVT

6,2–6,4 M/T
5,8–5,9 CVT

4,5–4,6

4,4–4,5

Kombinované (g/km)

138–140 M/T
127–128 CVT

142–145 M/T
134–136 CVT

102–105

100–103

Emisná norma

EURO 6AG

EURO 6AG

EURO 6AG

EURO 6AG

Celková dĺžka (mm)

4600

4600

4600

4600

Celková šírka (mm)

1855

1855

1855

1855

Celková výška (mm)

1685

1685

1685

1685

Rázvor (mm)

2690

2690

2690

2690

Svetlá výška (mm)

190

190

190

190

Celková hmotnosť (kg)

2050 M/T
2065 CVT

2105 M/T
2155 CVT

2135

2225*

Prevádzková hmotnosť (kg)

1525–1630 M/T
1555–1655 CVT

1585–1690 M/T
1635–1745 CVT

1665–1755

1655–1755*

Celková hmotnosť brzdeného prívesu (kg)

2000 M/T
1500 CVT

2000 M/T
1500 CVT

800

1650

Celková hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

750 M/T
750 CVT

750 M/T
750 CVT

750

750

JAZDNÝ VÝKON

SPOTREBA PALIVA
Kombinovaná (l/100 km)

Emise CO2

VONKAJŠIE ROZMERY

HMOTNOSTI

RAV4011_18

RAV4009_18

1685 mm

* V súlade s nariadením (EU) 2017/1153 s novelizácou 2017/1231 – čaká sa na konečnú homologizáciu.

1560–1570 mm

1015 mm

2690 mm

1855 mm

930 mm

4600 mm

SUV
Objem batožinového
priestoru po kryt

Objem batožinového
priestoru pri zložených
zadných sedadlách

580 l

1633 l
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Dohodnite si skúšobnú jazdu
a objavte ďalšie dôvody,
prečo si vybrať novú Toyotu RAV4.
www.toyota.sk

Váš autorizovaný predajca Toyota

Ďalšie informácie a právne poznámky
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou
(uvedené údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera
značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky,
aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla.

Všeobecná záruka na vozidlo.
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:
Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu
začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným
pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho,
čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním
z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu
najazdených kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného
vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu
a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o.
si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765.

