
ZADARMO 
Wallbox Toyota vrátane nabíjacieho kábla

53 990 €

RAV4 Plug‑in Hybrid už od 53 990 €

TOYOTA
RAV4 PLUG‑IN
HYBRID
MODELOVÝ ROK 2023

MIMORIADNY 
BONUS
Bonus pri výkupe starého vozidla*

* Viac informácií u autorizovaných predajcov Toyota.
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ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY 
TOYOTY RAV4 PLUG‑IN HYBRID

– Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
– Na diaľku ovládaná dvojzónová 

automatická klimatizácia
– Parkovacie senzory – predné a zadné
– Otváranie dverí batož. priestoru 

so senzorom na pohyb nohy
– Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
– Projektorové Bi-LED predné svetlomety
– 18" zliatinové disky kolies
– Dojazdové rezervné koleso 18" zliatinové
– Látkové čalúnenie sedadiel

– Vyhrievanie predných a zadných 
krajných sedadiel

– 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)

– Digitálny prístrojový štít 12,3"
– Kábel pre nabíjanie vozidla zo 

štandardnej zásuvky (230 V / 150 W / 10 A)

DYNAMIC
Vybrané prvky štandardnej výbavy

53 990 €

CENA OD:

SELECTION
Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave Dynamic)

– 19" zliatinové disky kolies
– Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná 

a syntetická koža – čierne
– Panoramatické zobrazovanie okolia 

vozidla (360 stupňov)
– Systém na detekciu prekážky (ICS)

– Vnútorné spätné zrkadlo 
s digitálnym displejom

– Vyhrievané čelné sklo
– Vyhrievanie volantu
– Sledovanie slepého uhla (BSM)
– Upozornenie na dopravu za vozidlom 

s funkciou brzdenia (RCTAB)

58 190 €

CENA OD:

EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave Selection)

– Elektrické panoramatické strešné okno
– Kožené čalúnenie sedadiel
– Odvetrávané predné sedadlá
– Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča 

s pamäťovou funkciou

– Elektricky nastaviteľné sedadlo 
spolujazdca (8 smerov)

– Head-up displej 61 390 €

CENA OD:
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ VR. DPH)
Modelový rok: 2023 Platnosť cenníka od 20. 10. 2022*

RAV4 s pohonom AWD‑i (4×4) Dynamic Selection Executive

2.5 Plug-in Hybrid (306 k) aut. prevodovka e-CVT benzín 53 990 58 190 61 390

* Cenník je platný do odvolania alebo do vypredania zásob.
Model nie je možné zadať do výroby, o jeho dostupnosti sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota.

ZISTITE, PREČO JE PRÁVE TOYOTA RAV4 PLUG‑IN HYBRID SKVELÁ VOĽBA

12 rokov

Na každú novú Toyotu 
poskytujeme 12‑ročnú 
záruku na ochranu proti 
prehrdzaveniu karosérie

1,0 l/100km

Kombinovaná spotreba 
paliva RAV4 Plug-in 
Hybrid od 1,0 l/100 km

5 rokov

Na komponenty 
hybridného pohonu 
je záruka predĺžená 
na 5 rokov / 100 tisíc km

BEZPEČNOSŤ

Viac istoty za volantom 
vďaka systémom aktívnej 
bezpečnosti Toyota 
Safety Sense

HYBRID S NABÍJANÍM

Spojenie pokrokovej 
hybridnej technológie 
s výhodami, ktoré plynú 
z väčšieho dojazdu 
na elektromotor
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DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

040# Biela – čistá
Štandardný lak
Bez príplatku

1G3# Sivá – popolavá
Metalický lak
600 €

089# Biela – platinová
Perleťový lak
900 €

1D6# Strieborná – zirkónová
Metalický lak
600 €

218# Čierna – klasická
Metalický lak
600 €

8X8# Modrá – elitná
Metalický lak
600 €

3U5# Červená – karmínová
Špeciálny lak
900 €

2PS* Biela – platinová so strechou v čiernej farbe
Perleťový lak
za príplatok 300 €

2QZ* Sivá – popolavá so strechou v čiernej farbe
Metalický lak
bez príplatku

2QY* Strieborná – zirkónová so strechou v čiernej farbe
Metalický lak
bez príplatku

2RA* Modrá – elitná so strechou v čiernej farbe
Metalický lak
bez príplatku

18" zliatinové disky kolies, pneumatiky 225/60 R18
Pre výbavu Dynamic

19" zliatinové disky kolies, pneumatiky 235/55 R19
Pre výbavu Selection a Executive

Textilné čalúnenie čierne
Pre výbavu Dynamic

Čalúnenie zo syntetickej kože čierne
Pre výbavu Selection

Čalúnenie z prírodnej kože čierne
Pre výbavu Executive

# Dostupné len pre výbavu Dynamic.
* Dostupné len pre výbavy Selection a Executive.



5

ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE

Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ s DPH)
Plastová rohož batožinového priestoru
Velúrové koberčeky 79 €*
Bezpečnostné skrutky kolies 42 €*
Strešný nosič 355 €*
Držiak bicykla 177 €*
Bočné nášľapy 744 €*
Prahové ochranné lišty PHEV, hliníkové (2ks) 97 €*
Lapače nečistôt, predné a zadné 108 €*
Ochranná lišta zadného nárazníka, nehrdz.oceľ 102 €*
Organizér nákladu do batožinového priestoru 60 €*
Wallbox Toyota ENTRY 22 kW, 32 A (vrátane nabíj.kábla: 6,3 m)  903 €  ZADARMO
Wallbox Toyota Connected 22 kW, 32 A (vrátane nabíj.kábla: 6,3 m) 1 693 €*
Kábel pre nabíjanie štandard: Mennekes (7,5 m,32 A) 374 €
Paket Hybrid: gumové podlahové rohože, kryt kľúča Hybrid, súprava prahových líšt Hybrid  350  280 €
Paket Chróm: zadná chrómovaná lišta, bočné chrómované lišty  510  400 €
Paket Protection: ochranná nerezová lišta nárazníka, ochranná fólia pod kľučky dverí (2 ks), bočné ochranné lišty vo farbe vozidla  440  350 €
Paket Adventure: súprava deflektorov okien, deflektor kapoty, bočné nášľapy  1250  1000 €
Paket Transport: plastová rohož batožinového priestoru, strešné priečniky, obal pre strešné priečniky  420  340 €
Toyota ProTect Body: 5-ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii (cena vrátane aplikácie) 299 €
Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou. Odstránenie nečistôt bez zanechania škvŕn (cena vrátane aplikácie) 119 €
Toyota ProTect Zliatinové kolesá: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke (cena vrátane aplikácie) 69 €
Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160000 km 599 €**

* Cena bez inštalácie.
** Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla.

PAKET HYBRID

PAKET TRANSPORTPAKET PROTECTION PAKET ADVENTURE

PAKET CHRÓM

PONUKA ZIMNÝCH KOMPLETOV 

18" zliatinové disky kolies 19" zliatinové disky kolies

2 200 € 2 750 €
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SLUŽBY TOYOTA CONNECTED
Služby Toyota Connected v mobilnej aplikácii MyT sú bezplatným súborom online služieb určených pre vás a vaše vozidlo. Odteraz dokážete 
komunikovať so svojím vozidlom pomocou smartfónu a zistiť viac o jeho stave a polohe, či dokonca plánovať budúce cesty.

Nájsť moje vozidlo
Zabudli ste, kde je zaparkovaná vaša Toyota? Aplikácia vám ukáže 
presnú polohu vozidla, ktorú môžete zdieľať aj s inými ľuďmi.

Údržba a servis
Zaznamenajte si všetky dôležité informácie o údržbe a servise 
vášho vozidla. Nastavte si pripomienky pre najdôležitejšie úkony 
spojené so správnym chodom vášho vozidla.

Odoslať do vozidla
Naplánujte si svoju ďalšiu cestu z pohodlia domova a následne 
ju odošlite z aplikácie MyT priamo do navigačného systému 
vo svojej Toyote.

Hybrid Coaching alebo Dáta o jazde
Pozrite si zaujímavé informácie týkajúce sa vášho jazdného štýlu, 
ako sú napr. rýchlosť, zrýchlenie alebo prejdená vzdialenosť. 
MyT vám zároveň napovie, ako zefektívniť jazdu a znížiť 
spotrebu paliva.

Ovládanie nabíjania a klimatizácie na diaľku
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 Štandardne   – Nie je k dispozícii

POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

Pohodlie a funkčnosť Dynamic Selection Executive
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu s funkciou jedného dotyku a ochranou proti privretiu
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
Na diaľku ovládaná dvojzónová automatická klimatizácia
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Parkovacie senzory – predné
Parkovacie senzory – zadné
Systém na detekciu prekážky (ICS) –
Zadná parkovacia kamera s vodiacimi čiarami
Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla (360 stupňov) –
Štartovanie motora tlačidlom
Kozmetické zrkadlá v slnečných clonách
Držiaky na nápoje (vpredu aj vzadu)
Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie
Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané, automaticky sklopné, vyhrievané
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou – –
Vnútorné spätné zrkadlo s digitálnym displejom –
Off-road mód tlačidlo Trail
Háčiky pre zaistenie nákladu v batožinovom priestore
Otváranie dverí batožinového priestoru so senzorom na pohyb nohy
12V zásuvka v stredovom paneli
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Tlačidlo odomykania veka batožinového priestoru na kľúči diaľkového ovládania
Osvetlenie interiéru
Palubný počítač
Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky (230 V / 150 W / 10 A)
Upozornenie na nízky stav kvapaliny v ostrekovačoch –
Schránka na okuliare
Ovládač jazdného režimu (Eco / Normal / Sport) s meniacimi farbami (modrá / zelená / červená) –
Vyhrievané čelné sklo –
Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla –
Zásuvka 230 V v batožinovom priestore

Dizajn exteriéru Dynamic Selection Executive
Predný a zadný nárazník s čiernou spodnou ochranou
Dvojitá koncovka výfuku
Predná mriežka chladiča – čierna
Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni karosérie – –
Vonkajšie spätné zrkadlá – v prevedení čierny lak –
Strešné lyžiny
Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni karosérie
Strecha v klavírnej čiernej farbe –
Strešná anténa v tvare žraločej plutvy
Zatmavené zadné okná (Privacy Glass)
Zadný spojler
Lemovanie podbehov – čierne

Osvetlenie Dynamic Selection Executive
Projektorové Bi-LED predné svetlomety
Automatické nastavenie sklonu predných svetlometov
LED svetlá pre denné svietenie
Zadné kombinované LED svetlá
Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla (funkcia „Follow-me home“)
LED predné hmlové svetlá
Signalizácia núdzového brzdenia
Ostrekovače predných svetlometov –
Osvetlenie pri nastupovaní do vozidla –

Pneumatiky a disky kolies Dynamic Selection Executive
18" zliatinové disky kolies, pneumatiky 225/60 R18 – –
19" zliatinové disky kolies, pneu 235/55 R19 –
Dojazdové rezervné koleso 18" zliatinové –
Súprava na opravu pneumatík – –
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Dizajn interiéru Dynamic Selection Executive
Čierne čalúnenie stropu
Uzamykateľná priehradka pred spolujazdcom
Trojramenný kožený volant a kožená hlavica radiacej páky
Vyhrievanie volantu –
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Vnútorné kľučky dverí – saténový chróm
Čierna povrchová úprava interiéru
Povrchová úprava interiéru – imitácia kože
Elektrické panoramatické strešné okno – –

Sedadlá Dynamic Selection Executive
Látkové čalúnenie sedadiel – –
Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná a syntetická koža – čierne – –
Čalúnenie sedadiel prírodná koža – čierne – –
Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča / spolujazdca  / –  / –  / 
Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou – –
Vyhrievanie predných a zadných krajných sedadiel
Trojstupňové vyhrievanie predných sedadiel a vyhrievanie zadných krajných sedadiel – –
Odvetrávané predné sedadlá – –
Bedrová opierka sedadla vodiča – elektricky ovládaná
Vrecko na zadnej strane sedadla vodiča a spolujazdca
Predná a zadná lakťová opierka
Systém sklápania Toyota Easy Flat (sklápanie do roviny)

Navigácia a Multimédiá Dynamic Selection Executive
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)
Digitálny prístrojový štít 12,3"
6 reproduktorov
Port USB (4×)
DAB (tuner s podporou digitálneho vysielania)

Bezpečnosť a technológie Dynamic Selection Executive
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Senzor šera
Upozornenie na prekročenie rýchlosti + obmedovač rýchlosti (ASL)
Sledovanie slepého uhla (BSM) –
7 SRS airbagov (hlavové, predné, bočné a kolenný na strane vodiča)
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
Detská poistka zadných dverí
Elektronická parkovacia brzda (EHB)
Manuálne vypnutie airbagu spolujazdca
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Senzor dažďa
Asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s rozpoznávaním chodcov a cyklistov
Upozornenie na dopravu za vozidlom s funkciou brzdenia (RCTAB) –
Asistent pre predchádzanie kolíziám v križovatkách (ITA)
Núdzový asistent riadenia (ESA) – detekuje chodcov, cyklistov a vozidlá
Detekcia oproti idúcich vozidiel cez deň
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Bezpečnostný systém e-Call
Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
Kontrola stability prívesu (TSC)
Detekcia únavy vodiča (SWS)
Head-up displej – –
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
Akustický výstražný systém vozidla (AVAS)
Služby Toyota Connected

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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Objem batožinového priestoru 
(po roletu)

Objem batožinového priestoru 
so sklopenými zadnými sedadlami (po roletu)

520 l 1168 l

POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

1855 mm

925 mm985 mm 2690 mm

4600 mm

16
85

–1
69

0 
m

m

Kombinovaná spotreba a emisie

2.5 Plug‑in hybrid (306 k) 
aut. prevodovka e‑CVT 
benzín

Kombinovaná spotreba [l/100 km] 1,0
Emisie CO2, kombinované [g/km] 22
Emisná norma EURO 6D
Objem palivovej nádrže [l] 55

Motor
Typ motora radový zážihový štvorvalec
Palivo Benzín
Rozvodový mechanizmus 16-ventilov DOHC, VVT-iE (vstrek), VVT-i (výfuk)
Vstrekovanie paliva Priame aj nepriame
Zdvihový objem [cm³] 2487
Maximálny výkon [k(kW)/ot. min‑1] 185 (136)/6000
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min‑1] 227/3200–3700
Vŕtanie × zdvih 87,5 × 103,4
Kompresný pomer 14,0:1
Akumulátor hybridného pohonu Lítium-iónová batéria
Kapacita akumulátora [kWh] 18,1
Menovité napätie [V] 355,2
Palubná nabíjačka [kW] 6,6
Výkon predného / zadného elektromotora [kW] 134 / 40
Maximálny krútiaci moment predného / zadného elektromotora [Nm] 270 / 121
Max. napätie [V] 650

Offroad schopnosti
Svetlá výška 18" / 19" [mm] 180 / 190
Prechodový uhol [°] 16,4
Predný nájazdový uhol [°] 17,5
Zadný nájazdový uhol [°] 20

Výkon
Celkový výkon hybridného systému [kW/k] 225/306
Maximálna rýchlosť [km/h] 180
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] 6
Dojazd v EV móde – kombinovaný [km] 75
Dojazd v EV móde – mesto [km] 98
Polomer otáčanie 18" (19") – stopový / obrysový [m] 11 (11,4) / 11,8 (12,2)

Vonkajšia hladina hluku
Stojace vozidlo [dB] 70,6
Pohybujúce sa vozidlo [dB] 64

Rozmery a hmotnosti
Vnútorná dĺžka / šírka / výška [mm] 1890 / 1515 / 1230
Celková hmotnosť [kg] 2510
Prevádzková hmotnosť [kg] 1985–2075
Celková hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 1500
Celková hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 750



DOHODNITE 
SI SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAV TE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI V YBRAŤ 
NOVÚ TOYOTU RAV4 PLUG-IN HYBRID

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.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY


