RAV4

Zobrazený model: RAV4 Selection Hybrid
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ÚVOD

DOKONALÉ SUV,
DOKONALÝ
HYBRID
B E Z KO M P RO M I S O V

3

TOYOTA RAV4
S OČARUJÚCIM
DIZAJNOM
A JEDINEČNÝM
ŠTÝLOM
EFEKTÍVNE DIZAJNOVÉ STVÁRNENIE
S CHARAKTEROM NEFALŠOVANÉHO SUV
RAV4 je SUV pre skutočné cestovanie – navrhnuté pre tých, ktorí sa rozhodli
vystúpiť z davu. Vozidlo kombinujúce robustný vzhľad pravého SUV
s ostrými a dynamickými krivkami zároveň prináša elegantný mestský štýl.
Nápadná a robustná karoséria modelu RAV4 vedie vaše oko od elegantných
LED svetlometov v prednej časti vozidla cez výraznú bočnú krivku,
až po jedinečné LED svetlá vzadu – prispievajúce k individuálnemu
a kultivovanému vzhľadu celého vozidla. Vonkajší vzhľad ešte podčiarkuje
robustný postoj, RAV4 sa však aj v meste cíti ako ryba vo vode.
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DIZAJN

Zobrazený model: RAV4 Selection Hybrid
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HYBRID

S HYBRIDNOU
TECHNOLÓGIOU
RAV4 BLIŽŠIE
K BUDÚCNOSTI
HYBRIDNÉ SUV NAVRHNUTÉ
PRE KAŽDÚ CESTU A KAŽDÉ MESTO
Výkonný pohon 2.5 Hybrid Dynamic Force zaručuje mimoriadne jazdné
schopnosti Toyoty RAV4 bez kompromisov. Dodáva istotu v každej situácii,
od rýchlych presunov po diaľnici až po preplnené mestá s emisnými
obmedzeniami a náročnými jazdnými podmienkami. A vďaka hybridnému
pohonu bez nutnosti nabíjania si môžete vychutnať originálne SUV
s mimoriadne nízkymi emisiami a spotrebou paliva.
S Toyotou RAV4 môžete ladne kľučkovať mestom, vyraziť na ďaleké cesty
a nechať kompromisy ďaleko za sebou.
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NIEČO JE KONTROLA
A NIEČO CELKOM
INÉ DÔVERA
RAV4 JAZDÍ INAK AKO VŠETKY OSTATNÉ SUV,
PRETOŽE SA OD NICH LÍŠI AJ KONŠTRUKČNE.
RAV4 prináša nekompromisne vyvážený pomer priestrannosti,
jazdného komfortu, výkonu a všestranných jazdných schopností.
Vďaka inovatívnej platforme TNGA* sa konštruktérom spoločnosti
Toyota podarilo znížiť hmotnosť i ťažisko vozidla, zvýšiť tuhosť
podvozka a zlepšiť výhľad vodiča. Zásluhou všetkých týchto
zmien sa model RAV4 ľahšie ovláda a je s ním naozaj radosť jazdiť.
Platforma navyše poskytla konštruktérom viac slobody,
aby mohli vytvoriť štýlové vozidlo, v ktorom je všade viac miesta,
a to pre cestujúcich aj batožinu.
Výsledkom je mimoriadne schopné SUV, ktoré vás bezpečne
a štýlovo dovezie kamkoľvek – a jazdu v ňom si skrátka zamilujete.

* Skr. Toyota New Global Architecture.
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JAZDA

Zobrazený model: RAV4 Selection Hybrid
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Zobrazený model: RAV4 Selection Hybrid
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MOTORY
HYBRIDNÝ POHON
2.5 Hybrid Dynamic Force 218 k, FWD e‑CVT
Výkon: 218 k
Spotreba paliva*: 5,6–5,8 l/100 km
Emisie CO2*: 126–132 g/km
Zrýchlenie: 0–100 km/h 8,4 s
2.5 Hybrid Dynamic Force 222 k, AWD‑i e‑CVT
Výkon: 222 k
Spotreba paliva*: 5,6–5,9 l/100 km
Emisie CO2*: 128–134 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h: 8,1 s

SPAĽOVACÍ MOTOR
2.0 Valvematic 175 k, FWD
6 M/T (Multidrive S) benzín
Výkon: 175 k
Spotreba paliva*: 7,0–7,1 l/100 km
Emisie CO2*: 158–161 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h: 9,8 (10,7) s
2.0 Valvematic 175 k, AWD
6 M/T (Multidrive S) benzín
Výkon: 175 k
Spotreba paliva*: 7,0–7,7 l/100 km
Emisie CO2*: 159–174 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h: 9,9 (11) s

M/T = manuálna prevodovka.
e‑CVT = elektronicky riadená bezstupňová prevodovka.
* V kombinovanom cykle, podľa WLTP.

VÝKON ALEBO
HOSPODÁRNOSŤ?
S TOYOTOU RAV4
DOSIAHNETE OBOJE
NEKOMPROMISNÉ
SPOJENIE VÝKONU,
HOSPODÁRNOSTI A NÍZKYCH EMISIÍ
RAV4 s priekopníckym pohonom 2.5 Hybrid Dynamic Force potvrdzuje svoje postavenie
lídra kategórie SUV. Toyota RAV4 ponúkaná s inteligentným pohonom všetkých kolies
AWD‑i prináša pozoruhodné jazdné schopnosti na cestách i v teréne. A vďaka schopnosti
automaticky sa prispôsobovať meniacim sa jazdným podmienkam je vždy zaručený
dostatočný záber kolies – na snehu, blate, strmých svahoch či dokonca pri rýchlom
prejazde zákrutou.
RAV4 však znamená i možnosť voľby. Môžete si vybrať medzi impozantným
pohonom 2.5 Hybrid Dynamic Force a schopným benzínovým motorom
2.0 Valvematic, vrátane možnosti pohonu samotných predných alebo všetkých kolies.
Akokoľvek sa rozhodnete, vždy sa môžete spoľahnúť, že žiadne iné SUV vám neponúkne
také skvelé spojenie výkonu, hospodárnosti a čistého potešenia z jazdy ako RAV4.

Volič jazdného režimu
Zvoľte si režim Eco pre efektívnu jazdu, režim Sport pre
vzrušujúcejší zážitok, alebo Normal pre každodenné jazdenie.
A keď čelíte náročným terénnym podmienkam, stačí stlačiť
spínač Trail a systém AWD-i vás udrží v pohybe aj keď len dve
kolesá majú trakciu.
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Zobrazený model: RAV4 Selection Hybrid
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BEZPEČNOSŤ

TOYOTA T-MATE.
VÁŠ POMOCNÍK
PRE BEZPEČNEJŠIU JAZDU
UŽITOČNÝ JAZDNÝ POMOCNÍK T-MATE DODÁVA
MODELU RAV4 ŠPIČKOVÚ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI.
T-Mate predstavuje rad systémov, ktorých úlohou je pomáhať vám a zvyšovať bezpečnosť jazdy.
Či už na diaľnici, v meste alebo pri parkovaní, T-Mate sa stará o to, aby ste boli stále
v dobrých rukách.
Jednou z jeho hlavných zložiek je prednárazový bezpečnostný systém, ktorý vie odhaliť
nebezpečenstvo a pomáha zabrániť zrážke s inými vozidlami, chodcami a cyklistami.
Jeho úlohou je upozorniť vodiča zvukovými a vizuálnymi signálmi a pomáhať s brzdením.
Ak vodič nezabrzdí včas, systém automaticky aktivuje brzdy, aby zabránil zrážke alebo zmiernil
jej následky. Nový asistent na predchádzanie zrážkam na križovatke a asistent núdzového
riadenia pomáhajú cez deň pri odbočovaní na križovatkách a pri vyhýbacích manévroch.
Ide o súčasť balíka Toyota Safety Sense, ktorý zahŕňa najnovšie technológie určené na
prevenciu najbežnejších druhov nehôd. Informácie o ostatných systémoch nájdete na strane,
kde sa píše o technológii T-Mate.

Viac o T-Mate.
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BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNEJŠIA JAZDA,
BEZPEČNEJŠIE PARKOVANIE
T-MATE – JAZDA I PARKOVANIE BUDÚ BEZPEČNEJŠIE
A POHODLNEJŠIE.
V rámci záväzku spoločnosti Toyota, podľa ktorého sa dopravné nehody
stanú minulosťou, ponúka RAV4 inovatívne asistenčné systémy na podporu
pri jazde a parkovaní. Spojením obrazu zo štyroch kamier vytvára panoramatický
monitor 360-stupňový pohľad na okolie vozidla, takže už vám nič neunikne –
ani pri manévrovaní v stiesnených priestoroch. A ak by predsa len niečo ušlo
vašej pozornosti, pri predbiehaní vás upozorní systém sledovania slepého uhla
a pri vystupovaní z vozidla zasa systém upozornenia na zabudnuté objekty
na zadných sedadlách.

Viac o T-Mate.
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TOYOTA RAV4 VÁS UCHVÁTI
VEĽKORYSÝM PRIESTOROM
DOSTATOK MIESTA V KABÍNE – PRE VODIČA
AJ ZVYŠOK POSÁDKY
RAV4 spája skvelý výhľad a vysokú polohu za volantom s pohodlím
vskutku úchvatnej kabíny. Priestranný interiér s ľahko prístupnými
odkladacími priestormi na najrôznejších miestach poskytuje uvoľnené
a praktické prostredie. Sedadlá so širokými operadlami ponúkajú
dostatok miesta v oblasti ramien; každý z cestujúcich sa navyše
môže pohodlne natiahnuť vďaka veľkorysému priestoru na nohy.
Dlhý a zároveň široký batožinový priestor charakterizuje úplne
rovná podlaha bez nepraktických prahov či stupienkov, vďaka čomu
v okamihu zvládnete nakladanie či vykladanie neforemného nákladu.
A keďže sa zadné sedadlá sklápajú do roviny, podľa potreby
kedykoľvek získate ďalšie miesto navyše.

Elektricky ovládané panoramatické strešné
okno zaplaví prívetivý interiér vozidla
množstvom svetla.
Vyobrazený model: RAV4 Executive Hybrid
s paketom Skyview.
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INTERIÉR

Zobrazený model: RAV4 Selection Hybrid
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INTERIÉR

UDRŽTE SI NÁSKOK
VĎAKA INTELIGENTNÝM
TECHNOLÓGIÁM
ZÁSLUHOU SYSTÉMU TOYOTA SMART CONNECT SI UŽIJETE
JAZDU SNOV S INTUITÍVNE ZABUDOVANÝMI TECHNOLÓGIAMI.
Toyota RAV4, vybavená úžasným multimediálnym systémom Toyota Smart Connect,
poskytuje na diaľku cez túto platformu mapy a dopravné informácie v reálnom
čase, ako aj aktuálne údaje o dianí na cestách a dostupnosti parkovania.
Na 10,5-palcovej dotykovej obrazovke sa zobrazujú všetky dôležité informácie
na jednom mieste – navyše s technológiou inteligentného hlasového
asistenta sa viete lepšie sústrediť na cestu pred vozidlom. V rámci systému
Toyota Smart Connect spolupracuje inteligentný hlasový asistent s umelou
inteligenciou a cloudom, aby ste počas sústredeného šoférovania nemuseli
stláčať žiadne tlačidlá. Tento novo vytvorený systém rozumie prirodzenému
jazyku a chápe kontext výrokov ako „Som hladný“ alebo „Je mi zima“. Systém
vie navyše rozpoznať, ktorý pasažier to povedal. K dispozícii tak máte viac než
100 rôznych spôsobov obsluhy telefónu, navigácie, audiosystému či iných prvkov
vozidla, ako napríklad klimatizácie či sedadiel, a to bez toho, aby ste museli pustiť
volant z rúk.
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MÔŽETE BYŤ CHYTRÍ,
ALE MÔŽETE
BYŤ AJ PRIPOJENÍ
APLIKÁCIA MYT PRE SMARTFÓNY OTVÁRA PRIPOJENÝ SVET
PLNÝ MOŽNOSTÍ, KTORÉ VÁM UĽAHČIA JAZDU.
Vyhľadanie vozidla
Služba vyhľadania vozidla s podporou aplikácie Mapy Google vám presne
povie, kde máte auto – takže už nikdy nezabudnete, kde ste zaparkovali.
Zdieľanie s vozidlom
Naplánujte si trasu v pohodlí domova – alebo hocikde inde. Pomocou
aplikácie MyT si pošlete cieľ cesty priamo do navigačného systému vozidla.
Údaje o jazde
Môžete zaznamenávať a prezerať si všetky údaje o jazde vrátane rýchlosti,
akcelerácie či počtu prejdených kilometrov.
Ovládanie na diaľku
Pomocou telefónu nastavíte klimatizáciu tak, aby ochladila alebo vyhriala
vozidlo pred jazdou, zamknete alebo odomknete dvere, prípadne zablikáte
výstražnými svetlami, aby ste vozidlo ľahšie našli.
Servisné pripomienky
Pokročilé pripomienky údržby založené na počte kilometrov, ktoré vozidlo
reálne prešlo, sa postarajú o to, aby ste už nikdy nevynechali žiadny servis.
Poistenie podľa používania
Táto funkcia vám vďaka záznamu najazdených kilometrov umožňuje získať
výhodnejšie poistenie vozidla.
Viac na www.toyota.sk/objavte-toyotu/toyota-t-mate
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TECHNOLÓGIE

Zobrazený model: RAV4 Selection Hybrid

Digitálne spätné zrkadlo s novým
dizajnom a väčším rozmerom
sprostredkuje vodičovi lepší
prehľad o okolí. Stačí stlačiť
tlačidlo a zrkadlo s automatickou
clonou sa zrazu zmení na digitálny
monitor s jemnou grafikou.
A keďže monitor používa kameru
zabudovanú v hornej časti zadného
skla Toyoty RAV4, máte zaručený
ničím nerušený výhľad dozadu,
a to aj po zaplnení batožinového
priestoru až po strechu.
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TOYOTA RAV4
PREHĽAD
STUPŇOV VÝBAV
STUPEŇ VÝBAVY ACTIVE
Vaša vstupenka do sveta RAV4 s bohatým zoznamom
prvkov štandardnej výbavy.
Využite ponuku všetkých podstatných prvkov
v jedinom balíčku bez kompromisov.

Zobrazený model: RAV4 Active Hybrid*
* Pre SK trh je výbava Active dostupná len s konvenčným motorom. Popis výbavy je na strane 23.
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STUPEŇ VÝBAVY ACTIVE

Hlavné prvky výbavy
— K dispozícii pre všetky odtiene karosérie
s výnimkou dvojfarebného laku
— Adaptívny tempomat
— Manuálna klimatizácia
— Elektricky ovládané predné a zadné okná
— Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
— Multifunkčný volant obšitý kožou
— 17" oceľové disky kolies, pneu 225/65 R17
— Látkové čalúnenie
— Multi‑informačný TFT displej – farebný (7")
— 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
— Bi‑LED svetlomety (parabolické) – Automatické
prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
s detekciou chodcov a cyklistov
— Asistent pre predchádzanie kolíziám
v križovatkách (ITA)
— Núdzový asistent riadenia (ESA)
— Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
so zásahmi do riadenia (SC) – manuálna prevodovka
— Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
– automatická prevodovka

23

Hlavné prvky výbavy
(nad rámec výbavy Active)
— Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
— Automatická klimatizácia (dvojzónová)
— Parkovacie senzory – zadné
— Zadná parkovacia kamera s dynamickými
vodiacimi čiarami
— 17" disky kolies z ľahkých zliatin,
pneumatiky 225/65 R17
— Multi‑informačný 7" TFT displej – farebný
(s manuálnou prevodovkou)
— Digitálny prístrojový štít 12,3" (s CVT prevodovkou)
— Vyhrievanie predných sedadiel
— Inteligentné stierače predného okna
so senzorom dažďa
— Strešné lyžiny – v prevedení čierny lak
Prvky voliteľnej výbavy – paket Style
— 18" zliatinové disky kolies, strieborné (5 lúčov)
— Zatmavené zadné okná (Privacy Glass)
— Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie
a štartovanie tlačidlom
— Otváranie batožinového priestoru pohybom nohy
— Bezdrôtová nabíjačka smartfónov
— Dojazdové rezervné koleso 17" zliatinové

Zobrazený model: RAV4 Comfort Hybrid
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STUPEŇ VÝBAVY COMFORT

STUPEŇ VÝBAVY COMFORT
Tento stupeň výbavy ponúka skvelé spojenie štýlového
prevedenia a funkčnosti.
Máme tu moderné SUV poskytujúce všetko podstatné,
rovnako tak ako štýl, ktorým sa odlíšite od zvyšku davu.
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STUPEŇ VÝBAVY SELECTION
Pre vodičov, ktorých teší každá príležitosť skutočne zaujať, je tu stupeň
výbavy Selection ako stelesnenie nekompromisného štýlu. Tento model
RAV4 s množstvom pútavých detailov prináša úžasný mestský charakter.

Zobrazený model: RAV4 Selection Hybrid
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STUPEŇ VÝBAVY SELECTION

Hlavné prvky výbavy
(nad rámec výbavy Comfort Hybrid)
— K dispozícii s dvojfarebným
lakom karosérie
— 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
— Smart Entry & Start – bezkľúčové
odomykanie a štartovanie
— 19" čierne zliatinové disky kolies
— Otváranie dverí batožinového priestoru
so senzorom na pohyb nohy
— Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
Prvky voliteľnej výbavy
— Paket Skyview*: Elektrické panoramatické
strešné okno

* Nie je možné kombinovať s dojazdovou rezervou
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Hlavné prvky výbavy
(nad rámec výbavy Selection)
— Dostupné vo farbách karosérie: 1G3 Sivá – popolavá,
218 Čierna – klasická, 3T3 Červená – rubínová,
6X3 Sivá – khaki a 2QU Sivá – khaki so strechou
v svetlo sivej farbe
— 19" matné sivé zliatinové disky kolies (5-lúčové)
— Čalúnenie z umelej kože čierne v kombinácii
s oranžovým prešitím
— Predná mriežka chladiča, predný a zadný kryt
podvozku – dizajn Adventure
— Sledovanie slepého uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
— Panoramatické zobrazovanie okolia vozidla
(360 stupňov)
— Vnútorné spätné zrkadlo s digitálnym displejom –
druhá generácia
Prvky voliteľnej výbavy
— Paket Skyview*: Elektrické panoramatické strešné okno

* K dispozícii len vo farbe karosérie 2QU.
Nie je možné kombinovať s dojazdovou rezervou.

Zobrazený model: Adventure
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STUPEŇ VÝBAVY ADVENTURE

STUPEŇ VÝBAVY ADVENTURE
Vďaka úplne novému robustnému dizajnu a výkonným hybridným
schopnostiam je Toyota RAV4 ADVENTURE stvorená pre ozajstný terén.
Jazdite cez mestá a za horizonty do neznáma s výkonným hybridným
pohonom AWD-i a žite život naplno.
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STUPEŇ VÝBAVY EXECUTIVE
Pre tých, ktorí požadujú len to najlepšie, je tu najvyšší stupeň
výbavy Executive, ktorý posúva kultivovanosť Toyoty RAV4 do nových výšin.
Toto je vrcholná Toyota RAV4, ktorej štýl je okorenený všetkým, čo by ste
si mohli priať.
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STUPEŇ VÝBAVY EXECUTIVE

Hlavné prvky výbavy
(nad rámec výbavy Adventure)
— Kožené čalúnenie – perforované
(prírodná a umelá koža)
— Ventilované predné sedadlá
— Vyhrievané zadné sedadlá na vonkajšej strane
— 19" strieborné zliatinové disky kolies
— Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca
— Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
— Dojazdové rezervné koleso 18" oceľové
— Systém na detekciu prekážky (ICS)
– hybridná verzia
— Páčky radenia na volante
– automatická prevodovka
Prvky voliteľnej výbavy
— Paket Skyview: Elektrické panoramatické
strešné okno*

Zobrazený model: RAV4 Executive Hybrid

* Nie je možné kombinovať s dojazdovou rezervou.
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UPRAVTE SI NA MIERU SVOJU

RAV4

PRÍSLUŠENSTVO PRE VÁŠ HYBRID

Vďaka ponuke príslušenstva si Toyotu RAV4 ľahko upravíte presne podľa svojho životného
štýlu – a zvýšite zároveň hodnotu svojho vozidla.

Dohliadnite na to, aby vaša
Toyota RAV4 vyzerala stále ako nová
s týmito odolnými a praktickými
textilnými kobercami (1).
Hliníkové prahové lišty (2)
ochránia lak na prahoch dverí
pred škrabancami či známkami
poškodenia a zároveň skrášlia
vaše vozidlo.
Prémiový kryt inteligentného
kľúča (3)
je úhľadným doplnkom vášho
hybridného vozidla.

1

2

Hliníkové prahové lišty a textilné koberce
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3

Prémiový kryt inteligentného kľúča

PRÍSLUŠENSTVO

7

4
5

OCHRANNÉ PRVKY
MODELU RAV4
Predné a zadné lapače nečistôt (4) chránia
exteriér vašej Toyoty pred odletujúcimi nečistotami
a kamienkami.
Bočné nášľapy (5) poskytujú jednoduchý prístup
k strešnému príslušenstvu a zároveň dodáva vášmu
vozidlu robustnejší vzhľad.

6

Ochranná lišta zadného nárazníka (6)
chráni lak v oblasti batožinového priestoru a zároveň
je štýlovým dizajnovým doplnkom vašej Toyoty RAV4.
Špeciálna protišmyková plastová rohož vyrobená
na mieru do vášho batožinového priestoru (7)
používa rovnaké šesťuholníky ako nájdeme
v kabíne vozidla. Vaša batožina vďaka nej vždy
ostane presne tam, kam ste ju položili.
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ODLÍŠTE SA ŠTÝLOVO
Dodajte svojmu vozidlu ešte o štipku viac štýlu
v podobe prémiového chrómového dekoru (1)
v spodnej časti dverí batožinového priestoru.
Elegantný a markantný nízky profil dodávajú vozidlu
chrómové prahy karosérie (2), ktoré precízne
obopínajú boky vášho automobilu.

1

2
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PRÍSLUŠENSTVO
5
4

PRÍSLUŠENSTVO
NA PREPRAVU
Odnímateľné ťažné zariadenie (3) používa
odolnú antikoróznu povrchovú úpravu a bolo
navrhnuté tak, aby ste ho mohli kedykoľvek
jednoducho nasadiť či odstrániť.
Praktické hliníkové priečne nosiče (4) zvyšujú
prepravnú kapacitu vozidla a dodávajú sa vrátane
rýchloupínacieho mechanizmu Toyota, aby ste
ich mohli ľahko skombinovať s ďalšími prvkami
príslušenstva na prepravu nákladu.

3

Strešný box Thule Motion 800 (5) dokáže odviezť
dva snoubordy alebo až štyri páry lyží (v závislosti
od rozmerov). A v lete (prípadne ak neholdujete
práve lyžovaniu) nájde box ďalšie využitie
na prepravu batožiny.

Zobrazené prvky príslušenstva predstavujú len malú ukážku z našej širokej ponuky. Bezpečnosť môžete
ešte zvýšiť doplnením parkovacieho asistenta alebo detskej autosedačky Toyota; prípadne sa nechajte
navádzať presnými pokynmi navigácie od Toyoty. A nezabudnite ani na každodennú praktickosť
či základné pohodlie vďaka výhodným balíkom príslušenstva.
Kompletnú ponuku prvkov príslušenstva nájdete na webových stránkach spoločnosti Toyota.
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040 Biela – čistá

1G3 Sivá – popolavá

6X3 Sivá – khaki
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089 Biela – platinová

218 Čierna – klasická

8X8 Modrá – elitná

1D6 Strieborná – zirkónová

3T3 Červená – rubínová

FARBY KAROSÉRIE

2PS Biela – platinová
so strechou v čiernej farbe

S TOYOTOU RAV4
BUDETE
NEPREHLIADNUTEĽNÝ
Pre Toyotu RAV4 je k dispozícii široká ponuka
farebných odtieňov karosérie, od jednoduchej
čistej až po elegantne charizmatickú temnú modrú.
A s výbavou Selection môžete dosiahnuť neuveriteľne
efektnú kombináciu lesklej čiernej strechy s niektorým
zo štyroch odtieňov karosérie.

2QY Strieborná –
zirkónová so strechou
v čiernej farbe

2QZ Sivá – popolavá
so strechou v čiernej farbe

2RA Modrá – elitná
so strechou v čiernej farbe

2QU Sivá – khaki
so strechou v sivej farbe*

*Dostupné výhradne pre výbavu Adventure
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DISKY KOLIES
S PODMANIVÝM
DIZAJNOM
Vyberte si z podmanivej ponuky zliatinových diskov kolies s veľkosťou
od 17" do 19" – vždy navrhnutých tak, aby dokonale ladili s vašou
Toyotou RAV4.

17" oceľové disky kolies
so striebornými ozdobnými
krytmi (6 lúčov)
Štandard pre Active

17" zliatinové disky kolies,
strieborné (5 lúčov)
Štandard pre Active Business,
Comfort

VOLITEĽNÉ

Zobrazený model: RAV4 Selection Hybrid.
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17" zliatinové disky kolies,
strieborné (5 lúčov)
Voliteľne

18" zliatinové disky kolies,
strieborné (5 dvojitých lúčov)
Voliteľne

DISKY KOLIES

18" tmavo sivé zliatinové disky
kolies (5 dvojitých lúčov)
Štandard vo výbave Comfort
s paketom Style

DISKY

19" zliatinové disky kolies,
čierny lak (10 lúčov)
Štandard pre Selection

19" matné sivé zliatinové
disky kolies (5-lúčové)
Štandard pre Adventure

19" zliatinové disky kolies,
strieborné (10 lúčov)
Štandard pre Executive

18" zliatinové disky kolies s brúseným
povrchom (5 dvojitých lúčov)
Voliteľne

19" zliatinové disky kolies,
strieborné (15 lúčov)
Voliteľne

KOLIES

18" zliatinové disky kolies,
čierny lak (5 dvojitých lúčov)
Voliteľne

18" matné čierne zliatinové
disky kolies (5 dvojitých lúčov)
Voliteľne
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KVALITNÉ ČALÚNENIE
PRE VŠETKY
STUPNE VÝBAV
Široká ponuka čalúnenia zahŕňa textíliu, syntetickú kožu a pravú kožu v troch
farebných vyhotoveniach. Akokoľvek sa rozhodnete, pohodlie a štýl sú už v štandarde.

Zobrazený model: RAV4 Executive Hybrid
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Textilné čalúnenie čierne
Štandard pre Active,
Comfort a v pakete Style

Čierna syntetická koža
+ textília modré prešívanie
Štandard pre Selection

Kombinácia prírodná
/ syntetická koža béžová
Štandard pre Executive

Kombinácia prírodná
/ syntetická koža svetlosivá
Štandard pre Executive

ČALÚNENIE SEDADIEL

ČALÚNENIE
NA ŽELANIE

Prírodná / syntetická koža čierna
Štandard pre Executive

Sedlovo-hnedé / čierne
kožené čalúnenie*
Na želanie pre všetky výbavy

Sivo / čierne kožené čalúnenie*
Na želanie pre všetky výbavy

Čierna syntetická koža
s oranžovým prešitím
Štandard pre Adventure

Čierna Alcantara a kožené
čalúnenie so sadlovo hnedým
lemovaním a prešitím*
Na želanie pre všetky výbavy

Čierne kožené čalúnenie
so sivým lemovaním a prešitím
Na želanie pre všetky výbavy

* Kombinácia prírodnej
a syntetickej kože.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Hybrid

SPOTREBA A EMISIE

2.5 Hybrid
aut. prevodovka
e‑CVT FWD

Hybrid
2.5 Hybrid
aut. prevodovka
e‑CVT AWD‑i

Benzín
2.0 Valvematic
6st. man.
prevodovka FWD

Benzín
2.0 Valvematic
aut. prevodovka
Multidrive S FWD

Benzín
2.0 Valvematic
6st. man.
prevodovka AWD

Benzín
2.0 Valvematic
aut. prevodovka
Multidrive S AWD

Spotreba paliva (nariadenie EC 2017/1153 doplnené nariadením EC 2017/1231)
Kombinovaný cyklus [l/100km]

5,5–5,7

5,7–5,9

7,0–7,4

6,9–7,4

7,3–7,7

7,1–7,6

Nízka rýchlosť [l/100km]

5,5–5,6

5,9–6,2

8,7–8,8

8,2–8,5

9,1–9,5

8,7–9,1

Stredná rýchlosť [l/100km]

4,8–5,0

4,8–5,0

6,8–7,1

6,6–7,0

7,2–7,6

7,0–7,4

Vysoká rýchlosť [l/100km]

4,9–5,1

4,9–5,1

6,1–6,4

6,0–6,3

6,4–6,8

6,2–6,5

Veľmi vysoká rýchlosť [l/100km]

6,5–6,8

6,7–6,9

7,3–7,8

7,5–8,1

7,5–8,0

7,5–8,0

Palivo

91 a viac (oktánové)

91 a viac (oktánové)

95 a viac (oktánové)

95 a viac (oktánové)

95 a viac (oktánové)

95 a viac (oktánové)

Objem palivovej nádrže [l]

55

55

55

55

55

55

Emisie oxidu uhličitého, CO2 (nariadenie EC 2017/1153 doplnené nariadením EC 2017/1231)
Kombinovaný cyklus [g/km]

126–130

128–133

158–167

157–167

165–175

162–172

Nízka rýchlosť [g/km]

124–127

135–141

196–200

186–193

205–215

198–206

Stredná rýchlosť [g/km]

109–113

108–113

153–161

150–158

162–172

159–168

Vysoká rýchlosť [g/km]

112–116

112–116

138–146

135–144

144–153

139–148

Veľmi vysoká rýchlosť [g/km]

148–154

152–157

164–178

169–183

170–182

169–181

EURO 6 AG

EURO 6 AG

EURO 6 AG

EURO 6 AG

EURO 6 AG

375,1

317,2

390,0

278,7

Emisie výfukových plynov (nariadenie ES 715/2007 doplnené nariadením EC 2017/1347AG)
Emisná norma

EURO 6 AG

Oxid uhoľnatý, CO [mg/km]

155,4

169,2

Uhľovodíky, THC [mg/km]

25,0

17,3

13,5

21,4

14,3

18,3

Uhľovodiky, NMHC [mg/km]

21,4

14,3

10,6

17,8

13,2

15,0

Oxidy dusíka, NOx [mg/km]

2,1

2,8

12,4

8,7

10,4

15,6

Pevné častice [mg/km]

0,13

0,15

0,31

0,16

0,36

0,27

69

69

70

69

70

Vonkajšia hladina hluku - pohybujúce sa vozidlo
70
[dB(A)]
* Podľa dátumu výroby.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ sa merajú v riadenom prostredí za použitia vzorového sériovo vyrábaného vozidla v súlade s požiadavkami novej metodiky merania WLTP podľa.
Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 a príslušných novelizácií. Pre konkrétne konfigurácie vozidla sa môže spotreba paliva a emisie CO₂ vypočítavať na základe objednané voliteľnej výbavy.
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ vášho vozidla sa môžu od nameraných alebo vypočítaných hodnôt líšiť, pretože na spotrebu a emisie CO₂ má vplyv štýl jazdy a ďalšie aspekty
(Ako napr. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, nahustenie pneumatík, zaťaženie, počet cestujúcich a pod.) Ďalšie informácie k novej metodike merania WLTP nájdete na stránkach:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.
Prevodovky: 6 M/T – manuálna šesťstupňová prevodovka, Multidrive S – prevodovka s plynule meniteľným prevodom, e‑CVT – planétová prevodovka hybridného pohonu.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Hybrid
MOTOR

2.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

Hybrid

Benzín

2.5 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT AWD-i

Benzín

2.0 Valvematic
6 M/T

2.0 Valvematic
Multidrive S

Kód motora

A25A-FXS

A25A-FXS

M20A-FKS

M20A-FKS

Počet valcov

4, in line

4, in line

4, in line

4, in line

Rozvodový mechanizmus

DOHC, 16 ventilov,
IN: VVT-iE EX: VVT-i

DOHC, 16 ventilov,
IN: VVT-iE EX: VVT-i

DOHC, 16 ventilov,
IN: VVT-iE EX: VVT-i

DOHC, 16 ventilov,
IN: VVT-iE EX: VVT-i

Palivový systém

elektronické priame
a nepriame vstrekovanie

elektronické priame
a nepriame vstrekovanie

elektronické priame
aj nepriame vstrekovanie

elektronické priame
aj nepriame vstrekovanie

Zdvihový objem [cm3]

2487

2487

1987

1987

Vŕtanie×zdvih [mm×mm]

87.50 x 103.48

87.50 x 103.48

80.50 x 97.62

80.50 x 97.62

Kompresný pomer

14.0:1

14.0:1

13.0:1

13.0:1

Maximálny výkon [k]

178

178

175

175

Maximálny výkon [kW/ot. min-1]

131 / 5700

131 / 5700

129 / 6600

129 / 6600

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1]

221 / 3600–5200

221 / 3600–5200

208 / 4300–5200

208 / 4300–5200

Maximálny výkon hybridného systému [k]

218

222

–

–

Maximálny výkon hybridného systému [kW]

160

163

–

–

PREDNÝ ELEKTRICKÝ MOTOR

AKUMULÁTOR HYBRIDNÉHO POHONU

Typ

Synchrónny motor s permanentným
magnetom

Typ

Kapacita batérie (Ah)

Maximálny výkon [kW]

88

Nickel-metal hydrid

6,5

Maximálny krútiaci moment [Nm]

202

Lítiovo-iónový

4,3

Hybrid
VÝKON

2.5 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Benzín
2.0 Valvematic
6 M/T

Benzín
2.0 Valvematic
Multidrive S

Maximálna rýchlosť [km/h]

180

190

190

0–100 km/h [sekúnd]

8,1 / 8,4*

9,8 / 9,9*

10,7 / 11,0*

Celková hmotnosť [kg]

2135 / 2130-2215*

2050 / 2065*

2065 / 2155*

Prevádzková hmotnosť [kg]

1665–1805*

1525–1690

1555–1745

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg]

800 / 1650*

2000

1500

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]

750

750

750

HMOTNOSŤ A ŤAŽNÁ KAPACITA
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TECHNICKÉ ÚDAJE
ZAVESENIE KOLIES

BRZDY

Predné

vzpery MacPherson

Predné

Ventilované kotúčové

Zadné

dvojité lichobežníkové

Zadné

Ventilované kotúčové

ROZMERY INTERIÉRU A BATOŽINOVÝ PRIESTOR

5-dv.

ROZMERY EXTERIÉRU

5-dv.

Šírka [mm]

1515

Dĺžka [mm]

4600

Výška[mm]

1210 / 1230*

Šírka [mm]

1855

Dĺžka batožinového priestoru
(nesklopené zadné sedadlá) [mm]

1014

Výška [mm]

1685

Rozchod kolies vpredu [mm]

1610

Šírka batožinového priestoru [mm]

1499

Rozchod kolies vzadu [mm]

1640

Výška batožinového priestoru [mm]

931

Predný previs [mm]

925

Objem priestoru pre náklad [m³]

0,733

Zadný previs [mm]

985

Objem batožinového priestoru podľa
VDA, až po kryt batožinového priestoru,
nesklopené zadné sedadlá [litre]

580

Rázvor [mm]

2690

RIADENIE

5-dv.

Priemer otáčania – stopový [m]

11,0

OFF ROAD

5-dv.

Min. prevádzková svetlá výška [mm]

190 / 195*

Zadný nájazdový uhol [°]

20

Uhol stúpania [°]

18

Hraničný uhol náklonu vozidla [°]

52

Prejazdový uhol [°]

15,5 / 16,0*

Brodivosť [mm]

500

* Závisí od výbavy/motorizácie/pohonu
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TECHNICKÉ ÚDAJE

DISKY KOLIES

Comfort Hybrid

Selection Hybrid

Adventure Hybrid

Executive Hybrid

17" oceľové disky kolies so striebornými
ozdobnými krytmi (6 lúčov)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17" zliatinové disky kolies, strieborné (5 lúčov)
18" zliatinové disky kolies, strieborné (5 lúčov)
19" zliatinové disky kolies, čierny lak (5 lúčov)

–

19" zliatinové disky kolies, strieborné (10 lúčov)

–

–

19“ zliatinové disky kolies, matné sivé (5 lúčov)

–

–

Comfort
–

–
–

Active

RAV4011_18

RAV40

1 685 mm

RAV4009_18

1 610 mm

985 mm

4 600 mm

1855 mm

= Štandardná výbava.   

2 690 mm

925 mm

1 640 mm
1 855 mm

= Voliteľná výbava.    − = Nie je k dispozícii.

45

STRATEGICKÝ PLÁN
TOYOTA 2050
A ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA ŽIVOTNÉHO CYKLU
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Toyota má snahu ísť nad rámec
nulových dopadov na životné prostredie
a zanechať svet v lepšom stave
ako predtým. Za týmto účelom sme
si definovali šesť výziev, ktoré chceme
splniť do roku 2050. Každá z nich
je mimoriadne náročná, sme však
odhodlaní dosiahnuť pozitívny a trvalo
udržateľný vplyv na spoločnosť
aj prírodu ako celok.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VÝZVA 1

NULOVÉ EMISIE CO2 V NOVÝCH VOZIDLÁCH
Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO2
produkované našimi vozidlami o 90%
(v porovnaní s úrovňou z roku 2010). Za týmto
účelom budeme podporovať vývoj nových
vozidiel s nulovými uhlíkovými emisiami
a urobíme všetko pre to, aby sme zvýšili záujem
o tieto vozidlá zo strany verejnosti.

VÝZVA 4

MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA
SPOTREBY VODY
S ohľadom na znižovanie spotreby vody
sme v našich výrobných závodoch začali
zachytávať dažďovú vodu. Taktiež sme
vyvinuli technológiu čistenia, aby sme
nami používanú vodu dokázali znova využiť
alebo ju bezpečne vrátiť do miestneho

vodohospodárskeho systému.

Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota
venuje problematike životného prostredia,
nájdete na adrese: www.toyota.sk/
world‑of‑toyota/ alebo sa obráťte
na miestneho predajcu vozidiel Toyota.

VÝZVA 2

NULOVÉ EMISIE CO2 POČAS CELÉHO
ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU
Pri realizácii našich projektov sa snažíme,
aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu.
Analyzujeme každý konštrukčný prvok
našich automobilov, aby sme si boli istí,
že v priebehu celého životného cyklu bude
jeho vplyv na životné prostredie, pokiaľ možno,
čo najmenší*.

VÝZVA 5

SPOLOČENSKÁ PODPORA MYŠLIENKY
RECYKLÁCIE A ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV
VÝROBY ZALOŽENÝCH NA RECYKLÁCII
Už 40 rokov pracujeme na opätovnom
spracovaní použitých materiálov. Vďaka tomu
je dnes možné 95% materiálov z vašej Toyoty
recyklovať a opätovne použiť. Okrem toho
ponúkame inovatívne spôsoby likvidácie
vozidiel po tom, čo dôjdu na koniec svojej
životnej cesty.

VÝZVA 3

NULOVÉ EMISIE CO2 Z NAŠICH TOVÁRNÍ
S cieľom znižovať uhlíkové emisie v našich
výrobných závodoch sa zameriavame
na zdokonaľovanie nami používaných
technológií a prechod na alternatívne
zdroje energie. Sme odhodlaní zvyšovať
energetickú efektivitu našich závodov a používať
obnoviteľné zdroje energie, ako je napr.
slnko alebo vietor, rovnako ako energiu s nízkou
uhlíkovou stopou, napr. z vodíka.

VÝZVA 6

SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI, KTORÁ ŽIJE
V HARMÓNII S PRÍRODOU
S cieľom zachovať a zlepšovať našu koexistenciu
s prírodou organizujeme kampane zalesňovania
a vysádzania stromov, pripravujeme ekologické
mestské projekty a ďalšie iniciatívy, či už v rámci
našich vlastných prevádzok alebo aj mimo
nich. Naším cieľom je rozvoj spoločnosti,
ktorú charakterizuje harmonické súžitie ľudí
s prírodou.

* Metodika LCA automobilky Toyota, aplikovaná na našich vozidlách, bola posúdená a schválená
TÜV Rheinland a získala certifikáciu podľa normy ISO14040/14044.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A POCIT BEZPEČIA
ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI S TOYOTOU
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POKOJ NA DUŠI

SERVISNÝ PROGRAM PRE
HYBRIDNÉ VOZIDLÁ

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou alebo montážnou¹
chybou v každom novom vozidle Toyota sa vzťahuje záruka na dobu
až 3 roky alebo 100 000 km².

Program „Predĺžená starostlivosť o akumulátor hybridného pohonu“¹
zahŕňa prehliadku raz ročne alebo každých 15 tis. km (podľa toho, čo
nastane skôr), a to po dobu až 10 rokov od dátumu registrácie vozidla.

LEPŠIE ZABEZPEČENIE

KVALITNÝ SERVIS TOYOTA

Komplexný zabezpečovací systém Toyota uspel v prísnom
päťminútovom teste odolnosti proti vlámaniu stanovenom
poisťovacími spoločnosťami.

Servisnú údržbovú prehliadku vašej Toyoty musíte absolvovať najmenej
raz ročne / každých 15 000 km (podľa toho, čo nastane skôr).

TOYOTA EUROCARE

NÍZKE NÁKLADY
NA ÚDRŽBU TOYOTY
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak, aby boli minimalizované
náklady na ich údržbu.

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne a schválené diely,
preto si môžete byť istí najvyššou kvalitou Toyota.

Vychutnajte si cestovanie s pocitom bezpečia vďaka bezplatnej
asistenčnej službe Toyota Eurocare v 40 európskych krajinách,
poskytované počas 3 rokov³.

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA
Originálne príslušenstvo Toyota bolo navrhnuté a vyrobené
s rovnakým dôrazom na detail ako celé vozidlo. Na všetky prvky
príslušenstva Toyota zakúpené spoločne s vozidlom sa vzťahuje
záruka 3 roky².

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk
1 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota.
2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota.
3 Belgicko 5 rokov / Portugalsko a Dánsko 1 rok.
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DOKONALÉ SUV.
DOKONALÝ HYBRID.
BEZ KOMPROMISOV.
TOYOTA.SK
Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú v čase jeho uverejnenia správne podľa nášho najlepšieho vedomia. Jednotlivé špecifikácie a prvky výbavy uvedené v tomto dokumente závisia od miestnych podmienok
a požiadaviek, a preto sa môžu líšiť v závislosti od modelov predávaných vo vašom regióne. Podrobnosti týkajúce sa špecifikácií a prvkov výbavy vo vašom regióne vám poskytne miestny predajca. Farba karosérie vozidla sa môže
mierne líšiť od fotografií vytlačených v tejto publikácii. Čitateľnosť QR kódov zobrazených v tomto prospekte môže závisieť od používanej čítačky. Toyota nenesie žiadnu zodpovednosť za čitateľnosť QR kódov alebo značiek
interaktívneho obsahu na niektorom z vašich zariadení. Toyota Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia akékoľvek podrobnosti špecifikácií a vybavenia.
© 2019 Toyota Motor Europe NV/SA („TME“). Kopírovanie tejto publikácie alebo jej časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Motor Europe je zakázané.

