RAV4

PLUG-IN
HYBRID

2

DUÁLNA
DNA
BOHATÉ DEDIČSTVO SUV,
DVA CHARAKTERY V JEDNOM
RAV4 Plug‑in Hybrid kombinuje našu najvýkonnejšiu
hybridnú technológiu s vynikajúcimi schopnosťami
elektromobilu, aby ste sa dostali ďalej,
čistejším spôsobom. Pod sofistikovaným dizajnom
sa skrýva duálna pohonná jednotka v podobe
našej hybridnej technológie štvrtej generácie
a vysokokapacitný lítiovo‑iónový akumulátor,
aby ste si užili okamžité zrýchlenie a špičkový dojazd.
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ČISTÝ
VÝKON
OKAMŽITÝ VÝKON, BEZKONKURENČNÁ ÚČINNOSŤ
Výkonný, dynamický a spoľahlivý model RAV4 Plug‑in
Hybrid poskytuje výkon, ktorý je triedou samou o sebe.
Vo výbave je 2,5‑litrový zážihový motor Hybrid Dynamic
Force a inteligentný systém pohonu všetkých kolies
(AWD‑i). Vďaka impozantnej priľnavosti a pôsobivému
výkonu 306 koní šprintuje z 0 na 100 km/h len
za 6,0 sekundy.
Najnižšie emisie CO₂ vo svojej triede (22 g/km)
a spotreba paliva (1,0 l/100 km) preukazujú,
že RAV4 Plug‑in Hybrid pracuje s takou účinnosťou,
ktorá zodpovedá bezproblémovému výkonu.
Nový lítiovo‑iónový akumulátor s kapacitou 18,1 kWh
znamená, že v čistom režime EV môžete prejsť
až 75 km*. Palubná nabíjačka s výkonom 6,6 kW
zabezpečí úplné nabitie akumulátora za 2,5 hodiny.
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Vaša cesta ku skutočnému EV
Pomocou voliča jazdných režimov so štyrmi režimami
môžete hladko prepínať z hybridného režimu do režimu
čistého elektromobilu. V predvolenom režime EV
môže RAV4 Plug‑in Hybrid prejsť do vzdialenosti
až 75 km* rýchlosťou až 135 km/h s nulovými emisiami,
čisto na elektrický pohon. Po vybití akumulátora vás
efektívny hybridný systém jednoducho dovezie do cieľa.

Hybrid

2,5 l Plug‑in Hybrid e‑CVT
Výkon 306 koní
Spotreba paliva § 1,0 l/100 km
Emisie CO₂ § 22 g/km
0–100 km/h 6,0 sekúnd
Dojazd na elektrinu* 75 km
e‑CVT = elektronicky riadená prevodovka s plynule
meniteľným prevodom.
* Kombinovaný dojazd. V závislosti od stavu batérie
a jazdných podmienok.
§
Kombinovaný cyklus.
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Konektivita
Spolu so systémami Apple CarPlay* a Android Auto™,
ktoré sa postarajú o hudbu, hovory a ďalšie funkcie,
možete v aplikácii MyT na smartfóne skontrolovať
stav akumulátora, naplánovať časy nabíjania,
odmraziť predné a zadné sklá a dokonca vopred
vychladiť alebo zohriať kabínu** modelu
RAV4 Plug‑in Hybrid.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
** Viac info na www.toyota.sk/majitelia/online-sluzby-myt
Vzhľad obrazovky aplikácie sa môže meniť v závislosti od
vydaných aktualizácií.
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Interiér
Prepracovaný interiér modelu RAV4 Plug‑in Hybrid poskytuje
nekompromisné pohodlie a komfort – od audiosystému
až po bezdrôtové nabíjanie a 230‑voltovú zásuvku
v batožinovom priestore.

ŠTÝL
INTERIÉRU
KULTIVOVANÝ INTERIÉR A STÁLE PRIPOJENÝ,
IDEÁLNY PRIESTOR NA REGENERÁCIU
Štýlová kabína modelu RAV4 Plug‑in Hybrid
predstavuje ideálne prostredie pre tichý,
bezproblémový výkon. Športové kožené sedadlá
a veľká panoramatická strecha zaručujú, že jazdy
v priestrannom a kultivovanom interiéri budú
bezstarostné a pohodlné, zatiaľ čo batožinový
priestor s objemom 520 l predstavuje flexibilné
miesto pre náklad s minimálnym narušením
priestoru akumulátorom.

10,5-palcová dotyková obrazovka
Na dotykovej obrazovke s uhlopriečkou 10,5 palca
sa všetky dôležité informácie prakticky zobrazujú na
jednom mieste a vďaka technológii inteligentného
hlasového asistenta sa pri jazde dokážete oveľa lepšie
sústrediť na cestu než doposiaľ.

Toyota RAV4 s plug-in hybridným pohonom využíva
systém Toyota Smart Connect, spolupracujúci s umelou
inteligenciou a cloudom, aby ste pri jazde nemuseli
manipulovať so žiadnymi tlačidlami. S týmto systémom
získate tiež výhody technológie aktualizácie na diaľku
(OTA), ktorá poskytuje prístup k neustále pripojenej
cloudovej navigácii i online dopravným informáciám
o dianí na cestách. Bez toho, aby ste volant pustili z rúk,
môžete pomocou inteligentného hlasového asistenta
vyše 100 rôznymi spôsobmi ovládať telefón, navigáciu,
audiosystém či ďalšie prvky vozidla, ako napríklad
klimatizáciu alebo sedadlá.
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TOYOTA
T-MATE
S VAMI PRE EŠTE BEZPEČNEJŠIU JAZDU
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.

12,3-palcový digitálny prístrojový štít
Nový 12,3-palcový digitálny prístrojový štít vám počas
jazdy poskytne všetky dôležité informácie bez straty
kontaktu s dianím pred vami.
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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.
o technológii T-Mate.

JAZDA I PARKOVANIE BUDÚ
BEZPEČNEJŠIE A POHODLNEJŠIE.
V rámci záväzku spoločnosti Toyota, podľa ktorého
sa dopravné nehody stanú minulosťou, ponúka RAV4
Plug‑in Hybrid 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 informácií na
9

SPOZNAJTE JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAV
DYNAMIC
Vybrané prvky štandardnej výbavy
— 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
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— 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)

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)
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EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Selection)
— Elektrické panoramatické
strešné okno
— Kožené čalúnenie sedadiel
— Odvetrávané predné sedadlá
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— Elektricky nastaviteľné sedadlo
vodiča s pamäťovou funkciou
— Elektricky nastaviteľné sedadlo
spolujazdca (8 smerov)
— Head‑up displej

Head‑up displej
Majte prehľad o hospodárnosti svojej jazdy a ďalších
dôležitých veciach bez toho, aby ste spustili oči z cesty.
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VYNIKNITE
ŠTÝLOVO
PRÍSLUŠENSTVO
Blato, cesta alebo diaľnica. RAV4 Plug‑in
Hybrid to vždy myslí vážne. Ak si chcete
overiť jeho silné stránky, budete milovať
rad originálneho príslušenstva Toyota.
Súčasťou je všetko pre ešte výraznejšiu,
funkčnejšiu a pripravenejšiu verziu modelu
RAV4 Plug‑in Hybrid.

Chrómové detaily
Pridajte punc štýlu pozdĺž spodného okraja
batožinového priestoru vozidla v podobe prémiovej
chrómovej lišty (1). Chrómované bočné ochranné lišty (2)
s nádhernými kontúrami po bokoch vozidla vytvárajú
elegantný a výkonný vzhľad s nízkym profilom.

Kompletnú ponuku príslušenstva vám predstaví miestny
predajca Toyota.
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1.

2.

3. Taška na nabíjací kábel
Táto štýlová taška slúži na odloženie nabíjacieho kábla,
aby zostal v dobrom stave a nezamotal
sa v batožinovom priestore.
4. Nabíjací kábel
Ak nabíjate na cestách, pomocou tohto kábla
s dĺžkou 7,5 m, môžete svoj model RAV4 Plug‑in Hybrid
pripojiť k verejnej nabíjacej stanici.

Bočné nášľapy
Bočné nášľapy zabezpečujú ľahký prístup
k strešnému príslušenstvu, pričom súčasne
zdokonaľujú robustnú príťažlivosť
vášho vozidla.

5. N
 abíjačka na stenu Entry Wallbox s výkonom 22 kW
s nabíjacím káblom
Jedna z najmenších nabíjačiek na stenu s výkonom
22 kW je vybavená integrovaným nabíjacím káblom
a zástrčkou typu 2 na použitie v domácnosti a pre
verrejnú prevádzku.
6. N
 abíjačka na stenu Connected Wallbox s výkonom
22 kW bez nabíjacieho kábla
Nabíjačka Connected Wallbox s výkonom 22 kW
predstavuje inteligentné riešenie nabíjania pre domáce
a verrejnú prevádzku.

3.

4.

5.

6.
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K dispozícii je celá škála výrazných farieb
odrážajúcich vašu osobnosť, od Modrej – elitnej
až po Červenú – karmínovú. Ak chcete dosiahnuť
ešte väčší účinok, s vybranými farbami karosérie
spárujte čiernu strechu, aby ste dosiahli príťažlivú
dvojfarebnú kombináciu.

it n á
*

FARBY KAROSÉRIE

* Metalický lak karosérie
$
Základný lak karosérie nie je
dostupný pre výbavu Selection.
§
Perleťový / špeciálny lak karosérie
¹ Dvojfarebné laky karosérie
sú dostupné pre stupne výbav
Selection a Executive.
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Textilné čalúnenie čierne
Štandard pre výbavu Dynamic
18

Čalúnenie zo syntetickej kože čierne
Štandard pre výbavu Selection

Čalúnenie z prírodnej kože čierne
Štandard pre výbavu Executive

DOPLNKY NA ZVÝRAZNENIE
ŠTÝLU
DISKY KOLIES A ČALÚNENIE
Vzhľad vozidla môžete doplniť niektorými z 18" alebo
19" strojovo opracovanými zliatinovými diskami kolies.
Vo vnútri nového modelu RAV4 Plug‑in Hybrid
je možnosť rozhodnúť sa pre čierne čalúnenie
– od umelej kože až po pravú kožu s kontrastným
červeným prešívaním – a vytvoriť si tak interiér
so športovejším vzhľadom.

18" zliatinové disky kolies,
brúsený povrch (5 zdvojených lúčov)
Voliteľne pre všetky stupne výbavy

18" zliatinové disky kolies, strieborný
brúsený povrch (5 zdvojených lúčov)
Voliteľne pre všetky stupne výbavy

18" zliatinové disky kolies,
sivý brúsený povrch (5‑lúčové)
Štandard pre výbavu Dynamic

19" zliatinové disky kolies,
čierny brúsený povrch (5‑lúčové)
Štandard pre výbavu Selection
a Executive

18" zliatinové disky kolies, čierny lesklý
brúsený povrch (5 zdvojených lúčov)
Voliteľne pre všetky stupne výbavy

18" zliatinové disky kolies, čierny matný
brúsený povrch (5 zdvojených lúčov)
Voliteľne pre všetky stupne výbavy
19

TECHNICKÉ ÚDAJE
MOTOR

Hybrid
2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Spotreba paliva (nariadenie EC 2017/1153 doplnené nariadením EC 2017/1231)

Kód motora

A25A-FXS

Kombinovaný cyklus [l/100km]

1,0

Počet valcov

4 valce v rade

Nízka rýchlosť [l/100km]

7,7

Rozvodový mechanizmus

Stredná rýchlosť [l/100km]

5,3

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

Vysoká rýchlosť [l/100km]

5,7

Palivový systém

elektronické nepriame
a nepriame vstrekovanie

Veľmi vysoká rýchlosť [l/100km]

7,7

Zdvihový objem [cm3]

2487

Palivo

95 a viac (oktánové)

Vŕtanie×zdvih [mm×mm]

87.50 x 103.48

Objem palivovej nádrže [l]

55

SPOTREBA A EMISIE

Hybrid
2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Kompresný pomer

14.01:1

Emisie oxidu uhličitého, CO₂ (nariadenie EC 2017/1153 doplnené nariadením EC 2017/1231)

Maximálny výkon [k]

185

Kombinovaný cyklus [g/km]

22

Maximálny výkon [kW/ot. min-1]

136 / 6000

Nízka rýchlosť [g/km]

175

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

227 / 3200-3700

Stredná rýchlosť [g/km]

120

Maximálny výkon hybridného systému [k]

306

Vysoká rýchlosť [g/km]

129

Maximálny výkon hybridného systému [kW]

225

Veľmi vysoká rýchlosť [g/km]

174

Emisie výfukových plynov (nariadenie ES 715/2007 doplnené nariadením EC 2018/1832AP)

Predný elektrický motor
Typ

Synchrónny motor s permanentným magnetom

Maximálny výkon [kW]

134

Maximálny krútiaci moment [Nm]

270

Dojazd v EV móde – kombinovaný WLTP [km]

75

Dojazd v EV móde – mesto [km]

98

Emisná norma

EURO 6 AP

Oxid uhoľnatý, CO [mg/km]

126,1

Uhľovodíky, THC [mg/km]

13,3

Uhľovodiky, NMHC [mg/km]

11,5

Oxidy dusíka, NOx [mg/km]

4,2

Pevné častice [mg/km]

0,1

Akumulátor hybridného pohonu

Vonkajšia hladina hluku - pohybujúce sa vozidlo [dB(A)]

64,0

Typ

UF261591TA

Kapacita batérie [v Ah]

51

* 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.
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VÝKON

Hybrid
2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

RIADENIE

Hybrid
2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Maximálna rýchlosť [km/h]

180

Priemer otáčania – stopový [m]

11,4

0–100 km/h [sekúnd]

6

OFF ROAD

5-dv.

Min. prevádzková svetlá výška [mm]

180 / 190*

HMOTNOSŤ A ŤAŽNÁ KAPACITA
Celková hmotnosť [kg]

2510

Predný nájazdový uhol (°)

17,5

Prevádzková hmotnosť [kg]

1985–2075

Zadný nájazdový uhol [°]

20

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg]

1500

Uhol stúpania [°]

18

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]

750

Hraničný uhol náklonu vozidla [°]

15,5 / 16,0*

ROZMERY INTERIÉRU A BATOŽINOVÝ PRIESTOR

5-dv.

Prejazdový uhol [°]

16,4

Šírka [mm]

1515

Brodivosť [mm]

500

Výška[mm]

1210 / 1230*

BRZDY

Dĺžka batožinového priestoru (nesklopené zadné
sedadlá) [mm]

1355

Predné

Ventilované kotúčové

Šírka batožinového priestoru [mm]

829 / 845*

Zadné

Ventilované kotúčové

Výška batožinového priestoru [mm]

1855

ZAVESENIE KOLIES

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

520

Predné

vzpery MacPherson

Zadné

dvojité lichobežníkové

ROZMERY EXTERIÉRU

5-dv.

Dĺžka [mm]

4600

Šírka [mm]

1855

Výška [mm]

1685 / 1690*

Rozchod kolies vpredu [mm]

1600 / 1610*

Rozchod kolies vzadu [mm]

1630 / 1640*

Predný previs [mm]

910

Zadný previs [mm]

1000

Rázvor [mm]

2690
* Závisí od výbavy/motorizácie/pohonu
e‑CVT – planétová prevodovka hybridného pohonu.
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VÝZVA 1

NULOVÉ EMISIE CO₂
V NOVÝCH VOZIDLÁCH

STRATEGICKÝ PLÁN
TOYOTA 2050
A ENVIRONMENTÁLNA
POLITIKA ŽIVOTNÉHO
CYKLU
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.

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.
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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 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 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 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 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.

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.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A POCIT BEZPEČIA ÚPLNÝ POKOJ
NA DUŠI S TOYOTOU
SERVISNÝ PROGRAM PRE HYBRIDNÉ VOZIDLÁ

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA

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.

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.

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).

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.

LEPŠIE ZABEZPEČENIE

TOYOTA EUROCARE
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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