
0 g/km

Dajte zbohom emisiám 
pre zelenšiu budúcnosť

30 minút*

Nabitie z 10% na 80% 
kapacity pri rýchlonabíjaní

500 km*

Dojazd vozidla 
na jedno nabitie

8 rokov

Štandardná záruka 
na kapacitu batérie

NOVÁ
TOYOTA
bZ4X
MODELOVÝ CENNÍK MY22

* Uvedené údaje platia v podmienkach WLTP meraní. Na rýchlosť nabíjania, dojazd a s ním spojenou spotrebou energie majú vplyv faktory ako teplota batérie 
alebo okolitého prostredia, jazdný štýl, ako aj spotreba ďalších zariadení vo vozidle ako klimatizácia, svetlá alebo režim MyRoom počas nabíjania.
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SPOZNAJTE BLIŽŠIE VÝBAVY TOYOTY bZ4X

PRESTIGE
Vybrané prvky výbavy (navyše oproti výbave Comfort)

 – Tónované zadné okná
 – Adaptívne diaľkové svetlomety
 – Chrómový dekór interiéru
 – Ambientné osvetlenie interiéru
 – Látkové čalúnenie sedadiel s prvkami 
zo syntetickej kože
 – Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
 – Vyhrievané predné sedadlá
 – Elektricky vyhrievaný volant
 – Elektrické otváranie kufra

 – Predné a zadné parkovacie senzory
 – Vyhrievané stierače čelného skla
 – Multimédiá Smart Connect Pro® 
s 12,3" farebnou dotykovou obrazovkou
 – Cloudová navigácia Connected Plus 
s predplatenými dátami na 4 roky
 – Bezdrôtová nabíjačka telefónov

Voliteľný balík výbavy:
Paket Safety

CENA OD

52 990 €

EXECUTIVE
Vybrané prvky výbavy (navyše oproti výbave Prestige)

 – Asistent bezpečného vystúpenia (SEA)
 – Sledovanie mŕtvych uhlov (BSM)
 – Systém sledovania bdelosti vodiča
 – Panoramatická strecha
 – Dvojfarebná kombinácia 
s čiernou strechou
 – Predná maska v chrómovom prevedení, 
chrómová lišta bočných okien
 – Kožené čalúnenie sedadiel
 – Pamäťová funkcia sedadla vodiča

 – Ventilované predné sedadlá
 – 360‑stupňový panoramatický monitor
 – Inteligentný parkovací asistent 
s ovládaním cez smartfón**
 – Vyhrievané čelné sklo
 – 20" zliatinové disky kolies

Voliteľný balík výbavy:
Paket JBL

CENA OD

57 790 €

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy

CENA OD

48 990 €

 – Súbor bezpečnostným prvkov Toyota 
Safety Sense s online aktualizáciou
 – Strešné lyžiny v čiernej farbe
 – Čierna predná maska chladiča
 – LED predné a zadné svetlá
 – LED svetlá denného svietenia
 – Automatické diaľkové svetlá (AHB)
 – Trojramenný kožený volant
 – Látková úprava palubnej dosky
 – LED osvetlenie interiéru
 – Látkové čalúnenie sedadiel
 – Dvojzónová automatická klimatizácia 
s efektívným tepelným čerpadlom
 – 7" multi‑informačný TFT displej

 – Bezkľúčové odomykanie a štartovanie
 – Zadná parkovacia kamera
 – Automatické parkovanie Advanced Park
 – Inteligentný adaptívny tempomat
 – Automatické stierače
 – Multimediálny systém Smart Connect® 
s 8" farebnou dotykovou obrazovkou
 – Cloudová online navigácia Connected 
s predplatenými dátami na 4 roky
 – Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™
 – 18" zliatinové disky kolies
 – Palubná nabíjačka s výkonom 11 kW/AC 
a rýchlonabíjaním až do 150 kW/DC
 – Alarm so senzormi vniknutia, imobilizér

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
** Funkcia je dočasne nedostupná. Dostupná bude neskôr počas Q3/2023 aj retrospektívne v rámci OTA aktualizácie.
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CENA OD

56 990 €

Výbava Prestige s Paketom Safety 
AWD XMODE 217k

WALLBOX ZDARMA
Ku každému vozidlu dostanete Wallbox Home 
s výkonom 22 kW a napevno pripojeným káblom. 

Pokiaľ už svoj Wallbox máte, dostanete 
7,5‑metrový nabíjací kábel pre nabíjacie stanice.

Kábel pre nabíjanie z domácej 
zásuvky je súčasťou štandardnej výbavy.

VÝBAVA PRESTIGE
S PAKETOM SAFETY
71,4 kWh batéria
AWD XMODE 217k

Bohatá štandardná výbava 
Výbava Prestige s paketom Safety prináša 
naozaj bohatú štandardnú výbavu, 
nové inovatívne riešenia manažmentu 
batérie, najlepší inteligentný 
pohon štyroch kolies XMODE 
a väčšiu bezpečnosť vďaka súboru 
bezpečnostných prvkov Toyota Safety 
Sence napríklad so systémom sledovania 
bdelosti vodiča, sledovaním mŕtvych 
uhlov (BSM) alebo systémom 
automatického parkovania Advanced Park.

Jedinečný štýl a funčnosť 
Ponúka tiež mimoriadny komfort 
v kombinácií s jedinečným dizajnom 
a pozoruhodnou funkčnosťou. 
O tú sa postarajú vyhrievané sedadlá, 
bezklúčový vstup alebo elektrické 
otváranie kufra. Jedinečný štýl podčiarknu 
18" zliatinové disky kolies, LED svetlá 
a v interiéri chrómové doplnky a textilné 
čalúnenie s prvkami kože.

Pokročilé technológie 
V tejto výbave je nabitá technológiami ako 
7‑palcový farebný TFT prístrojový displej, 
dominantou je však 12,3‑palcový 
multimediálny systém Toyota Smart 
Connect Pro® s cloudovou navigácia 
Connected Plus, podporou integrácie 
smartfónov alebo podporou ich 
bezdrôtového nabíjania.

NAZRITE POD KAPOTU ODPORÚČANEJ KONFIGURÁCIE

V prípade záujmu o vyššie uvedenú verziu kontaktujte svojho predajcu. 
Alebo prejdite ďalej a vyberte si inú verziu novej Toyoty bZ4X podľa vašich potrieb.

Podrobnosti si vyžiadajte od svojho predajcu.
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MY22 s výrobou od 01/2023 Platnosť cenníka od 1. 1. 2023*

Karoséria SUV Comfort Prestige Executive

BEV 71,4 kWh FWD 204k 48 990** 52 990 57 790**

BEV 71,4 kWh AWD XMODE 217k – 55 790*** 60 590***

* Cenník platí do odvolania alebo do vypredania zásob.
** Predĺžené dodacie doby pre výbavy Comfort a Executive.    
*** Výrazne predĺžené dodacie doby pre vozidlá s pohonom AWD XMODE.

ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ S DPH)

PRIDAJTE VÝHODNÉ BALÍKY VÝBAVY

 – 9 reproduktorov
 – Prémiový systém ozvučenia JBL

PAKET JBL
900 €
dostupný pre výbavu Executive

PAKET SAFETY
1 200 €
dostupný pre výbavu Prestige

 – Systém pre sledovanie mŕtvych uhlov (BSM)
 – Asistent bezpečného vystúpenia z vozidla (SEA)
 – 360‑stupňový panoramatický monitor zobrazujúci okolie vozidla
 – Zadné parkovacie senzory s automatickým brzdením voči objektom a vozidlám
 – Systém sledovania bdelosti vodiča (SWS)

0 g/km

Dajte zbohom emisiám 
pre zelenšiu budúcnosť

30 minút*

Nabitie z 10% na 80% 
kapacity pri rýchlonabíjaní

500 km*

Dojazd vozidla 
na jedno nabitie

XMODE

Systém XMODE s dvomi 
jazdnými režimami pre 
jazdu v teréne

TECHNÓLOGIE

Režim jazdy jedným 
pedálom alebo balík 
bezpečnostných 
systémov Toyota T‑Mate

OBJAVTE, PREČO JE PRÁVE TOYOTA BZ4X TOU NAJLEPŠOU VOĽBOU

OVERENÁ KVALITA TOYOTY POTVRDENÁ ZÁRUKOU

1. ROK 2. ROK 3. ROK 4. ROK 5. ROK 6. ROK 7. ROK 8. ROK

AUTOMOBIL <100 tis. km

ELEKTRICKÉ KOMPONENTY <100 tis. km

BATÉRIA

DEFEKTY

KAPACITA 
> 70 % <160k km

ŠTANDARDNÁ ZÁRUKAŠTANDARDNÁ ZÁRUKA

* Uvedené údaje platia v podmienkach WLTP meraní. Na rýchlosť nabíjania, dojazd a s ním spojenou spotrebou energie majú vplyv faktory ako teplota batérie 
alebo okolitého prostredia, jazdný štýl, ako aj spotreba ďalších zariadení vo vozidle ako klimatizácia, svetlá alebo režim MyRoom počas nabíjania.
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20" zliatinové disky kolies
Pneumatiky 235/50 R20 
Štandard pre výbavu Executive

FA20 Čierne látkové čalúnenie
Štandard pre výbavu Comfort

EA20 Čierne čalúnenie 
so syntetickou kožou
Štandard pre výbavy Executive

EA10 Svetlé čalúnenie 
so syntetickou kožou
Štandard pre výbavy Executive

EB20 Čierne látkové čalúnenie 
s prvkami zo syntetickej kože
Štandard pre výbavu Prestige

3U5 Červená – karmínová
dostupná pre výbavy 
Comfort, Prestige
špeciálny lak – 900 €

8S6 Modrá – nočná
dostupná pre výbavy  
Comfort, Prestige
metalický lak – 600 €

202 Čierna – hviezdna
dostupná pre výbavy  
Comfort, Prestige
štandardný lak – bez príplatku

089 Biela – platinová
dostupná pre výbavy  
Comfort, Prestige
perleťový lak – 900 €

1L5 Sivá – kovová
dostupná pre výbavy  
Comfort, Prestige
špeciálny lak – 900 €

1J6 Strieborná – zamatová
dostupná pre výbavy  
Comfort, Prestige
špeciálny lak – 900 €

ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

2VP Biela – platinová 
so strechou v čiernej farbe
kombinácia dostupná len pre výbavu
Executive – bez príplatku

2MR – Strieborná – zamatová 
so strechou v čiernej farbe
kombinácia dostupná len pre výbavu
Executive – bez príplatku

2WC Sivá – kovová 
so strechou v čiernej farbe
kombinácia dostupná len pre výbavu
Executive – bez príplatku

2MT Modrá – nočná 
so strechou v čiernej farbe
kombinácia dostupná len pre výbavu
Executive – bez príplatku

2TB Červená – karmínová 
so strechou v čiernej farbe
kombinácia dostupná len pre výbavu
Executive – bez príplatku

18" zliatinové disky kolies
Pneumatiky 235/60 R18 
Štandard pre výbavu 
Comfort, Prestige
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Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ S DPH)

Povinná výbava (lekárnička, výstražný trojuholník, reflexná vesta)

Prémiové velúrové textilné koberce 830g (sada)

Taška na uloženie káblov s logom Toyota

Nabíjací kábel pre nabíjacie stanice, Mód 3, Mennekes, 32A, 5 m 353 €*

Nabíjací kábel pre nabíjacie stanice, Mód 3, Mennekes, 32A, 7,5 m  374 €  ZDARMA**

Nabíjací kábel pre nabíjacie stanice, Mód 3, Mennekes, 32A, 10 m 395 €*

Strešné priečniky 325 €*

Úchyt na hlavovú opierku so skladacími háčikmi 47 €*

Univerzálny držiak tabletu na sedadlo 78 €*

Lapače nečistôt, sada predných a zadných 70 €*

Plastová rohož do bat.priestoru 80 €*

* Cena bez inštalácie.
** Položky s cenou zdarma nie je možné kombinovať. Cena zdarma platí len na jednu zvolenú položku.

ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE
WALLBOX HOME 
903 € ZDARMA**
Model ABL e+MH1 s výkonom 22 kW dostupný pre všetky verzie, 
vrátane napevno pripojeného kábla, Mennekes, 32A, 6 m

STREŠNÝ DRŽIAK BICYKLA 
177 €

WALLBOX CONNECTED
1 693 €
Model ABL e+MH2 s výkonom 22 kW dostupný pre všetky verzie, 
vrátane napevno pripojeného kábla, Mennekes, 32A, 6 m

STREŠNÝ BOX (ČIERNY, 460L)
630 €
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TELEMATICKÉ SLUŽBY MYT

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES

Služby Toyota Connected Services spoločne s mobilnou aplikáciou Toyota MyT predstavujú sadu komunikačných služieb určenú práve pre 
vás a vaše vozidlo. Od tejto chvíle môžete pomocou smartfónu komunikovať so svojim vozidlom Toyota a dozvedieť sa viac o jeho stave, 
polohe, spravovať budúe cesty alebo dokonca ovládať na diaľku vybrané funkcie vozidla vrátane parkovania.

Súkromie je dôležité
Chránime a ctíme si vaše súkromie, 
preto máte prístup ku všetkým informáciámo 
používaní svojej Toyoty iba vy.

Nájdite svoju Toyotu
Nespomínate si, kde vaša Toyota parkuje? 
Aplikácia vám ukáže presnú polohu automobilu 
a túto informáciu môžete aj zdieľať.

Údržba a servis
Nepočítajte kilometre, urobíme to za vás. 
Aplikácia MyT vám na základe skutočne 
najazdených kilometrov pripomenie, 
že sa blíži čas na pravidelnú prehliadku.

Ovládanie klimatizácie na diaľku
Využite možnosť vychladiť alebo zahriať 
vozidlo vrátane vyhrievania sedadiel a volantu 
ešte pred cestou vďaka funkcii diaľkového 
ovládania klimatizácie v aplikácií MyT.

Nabíjanie vozidla
Sledujte aktuálny stav nabitia batérie, alebo 
si naplánujte nabíjanie z pohodlia domova 
vďaka funkcii diaľkového ovládania cez 
aplikáciu MyT.

Informácie o jazde
Pozrite sa na zaujímavé informácie o svojom 
štýle jazdy, ako sú rýchlosť, vzdialenosť či čas. 
Trieďte jazdy na služobné a súkromné.

18" zliatinové disky kolies

2 000 €
20" zliatinové disky kolies

2 900 €
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BATÉRIA VHODNÁ 
DO KAŽDÉHO POČASIA

70% KAPACITY BATÉRIE 
PO 8 ROKOCH

Maximálny krútiaci moment je k dispozícií okamžite po zatlačení plynového pedálu. 
Tento pocit eletrického zrýchlenia si zapamätáte navždy. V elektrickom vozidle naozaj 
netreba na nič čakať. A nízke ťažisko prispieva k skvelému správaniu vozidla na cestách.

S jedinečným systémom manažmentu 
batérie v novom bZ4X si dokáže 
batéria aj po 8 rokoch používania 
udržať minimálne 70 % svojej 
počiatočnej kapacity.

DYNAMIKA NA POŽIADANIE

Platforma navrhnutá špeciálne 
pre elektromobily značky Toyota 
je extrémne tuhá a maximálne bezpečná. 
Poskytuje výborné jazdné vlastnosti, 
optimálne rozloženie hmotnosti a tiež 
skvelý priestor vo vnútri kabíny.

PLATFORMA 
e‑TNGA

Bez ohľadu na podmienky na ceste 
vyberie inteligentný pohon XMODE 
to najoptimálnejšie nastavenie, čím zaistí 
vynikajúcu stabilitu na akomkoľvek 
type povrchu. Vydajte sa s istotou cez 
sneh a blato!

Štandardne dostupné vysokoúčinné tepelné čerpadlo vracia získanú energiu 
z prostredia do interiéru auta a ochladzuje alebo ohrieva interiér so spotrebou energie 
3× menšou ako štandardné kúrenie alebo klimatizácia. Veľkou výhodou je aj zníženie 
zahmlievania čelného skla.

Bez ohľadu na vonkajšiu teplotu, 
systém chladenia a dohrievania 
batérie udržiava batériu v tej 
správnej teplote, aby bola zabezpečená 
jej maximálna životnosť, najlepší výkon 
a optimálna doba nabíjania.

POHON ŠTYROCH 
KOLIES XMODE

TEPELNÉ ČERPADLO

BUDÚCNOSŤ JE ELEKTRICKÁ
SPOZNAJTE VÝHODY ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL TOYOTA
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Bezpečnosť a technológie Comfort Prestige Executive
Asistenčné systémy brzdenia a riadenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)

Predný a bočný airbag pre vodiča a spolujazdca

Spínač predného airbagu spolujazdca

Bočné airbagy pre cestujúcich na zadných sedadlách

Centrálny airbag pre vodiča a spolujazdca

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov

Uchytenie detskej sedačky ISOFIX na zadných krajných sedadlách

Detská poistka zadných dverí

Asistent pre rozjazd a zjazd z kopca (HAC/DAC)

Súbor bezpečnostným prvkov Toyota Safety Sense s online aktualizáciou

Predkolízny bezpečnostný systém s detekciou vozidiel, chodcov aj cyklistov

Predkolízny bezpečnostný systém s detekciou oproti idúcich vozidiel a motoriek

Systém obmedzenia nežiadúcej akcelerácie pri nízkych rýchlostiach

Núdzový asistent riadenia so systémom núdzového zastavenia

Bezpečnostný systém s núdzovým volaním e‑Call

Automatické spustenie zadných výstražných svetiel

Systém asistencie odbočenia v križovatkách (ICTA)

Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu (LDA)

Asistent bezpečného vystúpenia z vozidla (SEA) – SAFETY

Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)

Systém pre sledovanie mŕtvych uhlov (BSM) – SAFETY

Systém sledovania bdelosti vodiča (SWS) – SAFETY

Dizajn exteriéru Comfort Prestige Executive
Anténa v tvare žraločej plutvy vo farbe karosérie

Panoramatická strecha s elektricky ovládanou clonou – –

Strecha vo farbe karosérie –

Dvojfarebná kombinácia so strechou v čiernej farbe – –

Strešné lyžiny v čiernej farbe

Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie

Zadný aerodynamický spojler –

Čierna predná maska vozidla –

Predná maska v saténovom chrómovom prevedení – –

Lišta spodnej hrany bočných okien v čiernej farbe –

Chrómová lišta bočných okien – –

Čierna ochana dolnej časti dverí

Čierne lemovanie podbehov kolies

Predné sklá s ochranou proti IR/UV žiareniu

Tónované zadné okná s UV ochranou –

Osvetlenie Comfort Prestige Executive
LED predné svetlomety

LED svetlá denného svietenia

Zadné pozičné a brzdové LED svetlá

Zadné hmlové svetlá

Manuálne nastavenie sklonu svetlometov – –

Automatické nastavenie sklonu svetlometov –

Automatické zapnutie diaľkových svetiel (AHB)

Adaptívne diaľkové LED svetlomety, 12‑segmentové –

Ostrekovače svetlometov – –

Systém oneskoreného vypnutia svetiel (Follow me home)

 Štandardne   – Nie je vo výbave

POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY
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Dizajn interiéru Comfort Prestige Executive
Trojramenný kožený volant

Látková úprava palubnej dosky

Chrómový dekór výduchov ventilácie –

Chrómový dekór daľších prvkov interiéru –

Mäkčené obloženie dverí

Textilná výplň dverí a opierok – –

Výplň dverí a opierok v imitaciíí kože –

Hlavné osvetlenie interiéru s technológiou LED

Ambientné osvetlenie interiéru –

Osvetlenie dverí svetlomodrým ambientným svetlom –

Osvetlenie vstupu do vozidla – –

Osvetlenie vstupu do vozidla a priestoru pre nohy –

Lampa v slnečnej clone na strane vodiča

Lampa v slnečnej clone na strane spolujazdca

Chrániče prahov dverí

Sedadlá Comfort Prestige Executive
Látkové čalúnenie sedadiel – –

Látkové čalúnenie sedadiel s prvkami zo syntetickej kože – –

Kožené čalúnenie sedadiel so syntetickou kožou – –

Manuálne výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča – –

Elektricky výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča –

Manuálne posuvné sedadlo vodiča – –

Elektricky posuvné sedadlo vodiča –

Pamäťová funkcia sedadla vodiča – –

Elektricky ovládateľná bedrová opierka vodiča –

Manuálne výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

Manuálne posuvné sedadlo spolujazdca

Vyhrievané predné sedadlá –

Ventilované predné sedadlá – –

Stredová lakťová opierka vpredu

Odkladacia schránka v lakťovej opierke

Výklopná stredová lakťová opierka vzadu

Sklopné zadné sedadlá v pomere 60/40

Pohodlie a funkčnosť Comfort Prestige Executive
Dvojzónová automatická klimatizácia

Výduchy ventilácie pre cestujúcich vzadu

7" multi‑informačný TFT displej

Manuálne výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Multifunkčný volant s podporou multimediálnych systémov

Elektricky vyhrievaný volant –

Elektricky ovládané predné a zadné okná s jedným dotykom

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Bezkľúčové odomykanie a štartovanie Smart Entry & Start

Zaťahovacia roleta batožinového priestoru

Dvojúrovňová podlaha v batožinovom priestore

Elektrické otváranie dverí batožinového priestoru –

Diaľkové otváranie dverí batožinového priestoru

Zadná parkovacia kamera s vysokým rozlíšením

360‑stupňový panoramatický monitor zobrazujúci okolie vozidla – SAFETY

Zadné parkovacie senzory s brzdením voči objektom – –

Zadné parkovacie senzory s brzdením voči objektom a vozidlám – SAFETY –

Zadné parkovacie senzory s brzdením voči objektom, vozidlám a chodcom – –

Predné parkovacie senzory s automatickým brzdením voči objektom –

Parkovací asistent Toyota Teammate Advanced Park

Inteligentný parkovací asistent s ovládaním na diaľku cez smartfón – –
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Pohodlie a funkčnosť Comfort Prestige Executive
Inteligentný adaptívny tempomat s funkciou úplného zastavenia

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti s čítaním dopravných značiek

Elektronická parkovacia brzda (EPB) s funkciou pridržania

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla –

Vyhrievané stierače čelného skla – –

Vyhrievané čelné sklo – –

Automatické stierače s dažďovým se nzorom

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané

Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťovou funkciou – –

Upozornenie na hladinu kvapaliny ostrekovačov – –

Vnútorné spätné zrkadlo elektrochromatické

Zrkadlo v slnečnej clone pre vodiča a spolujazdca

12V zásuvka v stredovej konzole

Držiaky nápojov vpredu

Multimédiá a audio Comfort Prestige Executive
Toyota Smart Connect® s 8" farebnou dotykovou obrazovkou – –

Toyota Smart Connect Pro® s 12,3" farebnou dotykovou obrazovkou –

Cloudová navigácia Connected s online mapami a predplatenými dátami na 4 roky – –

Cloudová navigácia Connected Plus s offline mapami, rozšírenými funkciami a predplatenými 
dátami na 4 roky –

Bezdrôtová podpora Apple CarPlay* a káblové Android Auto™

Bluetooth® hands‑free systém

Hlasový asistent pre ovládanie funkcií vozidla a multimédií v slovenskom jazyku

Funkcia rozpoznávania hlasu

Príjem digitálneho vysielania DAB

6 reproduktorov

9 reproduktorov – – JBL

Prémiový systém ozvučenia JBL – – JBL

Samostatný USB/A konektor pre prepojenie telefónu

Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov –

2×USB/C konektor vpredu

2×USB/C konektor pre cestujúcich vzadu

Služby pripojenia Toyota Connected

Ovládanie vybraných funkcií vozidla na diaľku cez aplikáciu MyT

Pneumatiky a kolesá Comfort Prestige Executive
18" zliatinové disky kolies 5×2 lúčové, pneumatiky 235/60 R18 –

20" zliatinové disky kolies 5×2 lúčové, pneumatiky 235/50 R20 – –

Predné a zadné kotúčové brzdy

Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)

Súprava na opravu pneumatík

Elektro výbava Comfort Prestige Executive
Tepelné čerpadlo pre efektívny teplotný manažment

Palubná nabíjačka s výkonom až do 11 kW/AC

Rýchlonabíjanie s výkonom až do 150 kW/DC

Nabíjací kábel 10A 6m pre domácu zásuvku / MÓD 2

Dodatková ochrana Comfort Prestige Executive
Imobilizér

Alarm so senzormi vniknutia do vozidla

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Podrobné technické údaje nájdete v katalógu 
alebo na webovej stránke www.toyota.skObjem kufra (po líniu okien)

452 l

Spotreba a dojazd FWD 204k AWD XMODE 217k
Kombinovaná spotreba [kWh/100 km] 14,8–16,9* 16,3–18,1*

Kombinovaný dojazd [km] 436–500* 411–458*

Výkon vozidla
Celkový výkon [kW(k)] 150(204) 160(217)

Predný elektromotor [kW(k)] 150(204) 80(109)

Zadný elektromotor [kW(k)] – 80(109)

Maximálny krútiaci moment [Nm] 265 336

Batéria a nabíjanie
Typ batérie Lítium‑iónová Lítium‑iónová

Počet článkov 96 96

Menovité napätie [V] 355 355

Kapacita batérie [kWh] 71,4 71,4

Maximálny výkon AC nabíjania [kW] 11* 11*

Maximálny výkon DC nabíjania [kW] 150* 150*

Podvozok a brzdy
Zavesenie predných kolies Vzpery McPherson Vzpery McPherson

Zavesenie zadných kolies Dvojité lichobežníkové Dvojité lichobežníkové

Brzdy vpredu / vzadu Odvetrávané/kotúčové Odvetrávané/kotúčové

Polomer otáčania [m] 5,7 5,7

Zrýchlenie vozidla
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] 7,5 6,9

Hmotnosti a batožinový priestor
Pohotovostná hmotnosť [kg] 1920 2005

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 750 750

Počet miest
Počet miest na sedenie 5 5

 

1860 mm 1860 mm

16
50

 m
m

2850 mm

4690 mm

* Uvedené údaje platia v podmienkach WLTP meraní. Na rýchlosť nabíjania, dojazd a s ním spojenou spotrebou energie majú vplyv faktory ako teplota batérie 
alebo okolitého prostredia, jazdný štýl, ako aj spotreba ďalších zariadení vo vozidle ako klimatizácia, svetlá alebo režim MyRoom počas nabíjania.



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 a elektrickým pohonom je na komponenty hybridného a elektrického 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.

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.
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: 31585973, IČDPH: SK2020453765

DOHODNITE SI 
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAV TE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI V YBRAŤ 
NOVÚ TOYOTU bZ4X.


