
TOYOTA
RAV4

1 700 €

Zľava až do výšky 1 700 €

25 %

Zľava 25 % na komplety zimných kolies1

Modelový rok 2023, Cena (€ s DPH) Výbava Štandardná cena Zľava Akciová cena

2.0 Valvematic (175 k) 6 MT benzín FWD² Comfort 32 090 € 1 200 € 30 890 €

2.0 Valvematic (175 k) Multidrive S benzín FWD² Comfort 34 790 € 1 300 € 33 490 €

2.0 Valvematic (175 k) 6 MT benzín AWD² Comfort 34 490 € 1 300 € 33 190 €

2.0 Valvematic (175 k) Multidrive S benzín AWD² Comfort 37 190 € 1 400 € 35 790 €

2.5 Hybrid (218 k) e‑CVT benzín FWD 

Comfort 38 090 € 1 500 € 36 590 €

Selection* 42 790 € 1 700 € 41 090 €

Executive 44 790 € 1 700 € 43 090 €

2.5 Hybrid (222 k) e‑CVT benzín AWD‑i 

Comfort 40 490 € 800 € 39 690 €

Selection* 45 190 € 900 € 44 290 €

Adventure* 46 990 € 900 € 46 090 €

Executive 47 190 € 1 000 € 46 190 €

GR SPORT 47 190 € 1 000 € 46 190 €

* Cena je vrátane metalického laku karosérie. 
1 Ponuka zimných kompletov so zľavou 25 % platí len pri kúpe nového vozidla 
² Nie je možné zadať do výroby. Dostupné sú len skladové vozidlá. 
Pre výbavu Comfort je dostupný paket STYLE za cenu 1 700 € s DPH, obsah paketu Style nájdete na ďalšej strane. 

BEST EDITION



COMFORT 
VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

• 17" disky kolies z ľahkých zliatin,  
pneu 225/65 R17

• Bi‑LED svetlomety (parabolické)
• Automatické prepínanie diaľkových 

svetiel (AHB)
• Vnútorné spätné zrkadlo 

s automatickou clonou
• Automatická klimatizácia (dvojzónová)
• Parkovacie senzory – zadné
• Zadná parkovacia kamera s dynamickými 

vodiacimi čiarami
• Digitálny prístrojový štít 12,3" 

(nedostupné s manuálnou prevodovkou)
• Dotykový multimediálny systém Toyota Smart 

Connect (10,5" displej, cloudová navigácia 
s predplatenými dátami na 4 roky)

• Bezdrôtové Apple CarPlay* a Android Auto™ 
s pripojením cez kábel

• Vyhrievanie predných sedadiel
• Strešné lyžiny – v prevedení čierny lak
• Vyspelý balík bezpečnostných, asistenčných 

a parkovacích systémov Toyota T‑Mate

VOLITEĽNÉ PAKETY VÝBAVY: 
PAKET STYLE 
OBSAH PAKETU 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)
• Dojazdové zliatinové 17" rezervné koleso

SELECTION (LEN HYBRID) 
VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT)

• 19" čierne zliatinové disky kolies
• Čalúnenie z umelej kože v kombinácii s látkou 

– dizajn Selection
• Parkovacie senzory – predné a zadné
• Vyhrievanie volantu
• Vyhrievanie čelného skla
• Bi‑LED svetlomety (projektorové)
• Bezdrôtové nabíjanie telefónu 

v stredovom paneli
• Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie 

a štartovanie
• Otváranie dverí batožinového priestoru 

so senzorom na pohyb nohy
• Zatmavené zadné okná (Privacy glass)

ADVENTURE (LEN HYBRID) 
VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE SELECTION)

• Čalúnenie z umelej kože – dizajn Adventure
• Sledovanie slepého uhla (BSM)
• Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
• Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla 

(360 stupňov)
• Vnútorné spätné zrkadlo 

s digitálnym displejom

EXECUTIVE (LEN HYBRID) 
VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE ADVENTURE)

• 19" strieborné zliatinové disky kolies, 
pneu 235/55 R19

• Kožené čalúnenie – perforované 
(prírodná a umelá koža)

• Ventilované predné sedadlá
• Vyhrievané zadné sedadlá na vonkajšej strane
• Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
• Páčky radenia na volante 
• Systém na detekciu prekážky (ICS)

GR SPORT (LEN HYBRID) 
VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE EXECUTIVE)

• GR SPORT dizajn
• Športovo ladené tlmiče
• Čalúnenie umelá koža a alcantara
• 19" čierne zliatinové disky kolies GR dizajn
• Bez vyhrievania zadných krajných sedadiel
• Bez ventilovaných predných sedadiel

SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ#

PONUKA ZIMNÝCH KOMPLETOV SO ZĽAVOU 25 %1

# Podrobný prehľad výbav, farieb exteriéru vrátane ceny a interiéru je dostupný v štandardnom zákazníckom cenníku RAV4 MY23, ktorý je dostupný na www.toyota.sk.
* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
** Ponuka funkcií a služieb poskytovaná prostredníctvom multimediálnej jednotky a aplikácie MyT sa môže meniť a rozširovať prípadnými aktualizáciami.  
Pre používanie navigácie Connect je potrebná registrácia a aktivácia v aplikácii MyT.

1 Platí len pri kúpe nového vozidla. Nie je kombinovateľné s mimoriadnym bonusom pri výkupe starého vozidla.

Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 1. 4. 2023 do vydania nového cenníka alebo vypredania zásob. Uvedené ceny vrátane 20% DPH sú platné pri zakúpení 
jedného vozidla na fyzickú osobu. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 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, IČ DPH: SK2020453765.
Kombinovaná spotreba a emisie: 2.0 Valvematic (175 k) FWD: 6,0–6,1 l/100 km pre M/T; 5,6 l/100 km pre CVT, 138–140 g/km pre M/T; 127–128 g/km pre CVT (NEDC), 6,9–7,1 l/100 km,
157–161 g/km (WLTP); 2.0 Valvematic (175 k) AWD: 6,2–6,4 l/100 km pre M/T; 5,8–5,9 l/100 km pre CVT, 142–145 g/km pre M/T; 134–136 g/km pre CVT (NEDC), 7,0–7,5 l/100 km,
159–170 g/km (WLTP); 2.5 Hybrid (218 k) e‑CVT benzín FWD: 4,5–4,6 l/100 km, 102–105 g/km (NEDC), 5,6–5,8 l/100 km, 126–131 g/km (WLTP); 2.5 Hybrid (222 k) e‑CVT benzín AWD‑i: 
4,4–4,5 l/100 km, 100–103 g/km (NEDC), 5,6–5,9 l/100 km, 128–134 g/km (WLTP).

17" zliatinové disky kolies 18" zliatinové disky kolies 19" zliatinové disky kolies

1 650 € 1 238 € 2 200 € 1 650 € 2 750 € 2 063 €


