RAV4

TOYOTA JOBB HYBRID VIDÁMAN EGYÜTT ÖNNEL
NAP MINT NAP TESZÜNK EGY LÉPÉST ELŐRE, FOLYAMATOSAN FEJLŐDÜNK,
MEGÁLMODJUK A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁIT. SZENVEDÉLYÜNK, HOGY ÖRÖMET
OKOZZUNK – EGY OLYAN AUTÓVAL, AMELY FELÜLMÚLJA AZ ELVÁRÁSOKAT,
IZGALMAS, MEGBÍZHATÓ, ÉS MINDEN TÉREN TÖBBET NYÚJT A MA AUTÓSAINAK.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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BEVEZETÉS

5

RIVALDAFÉNYRE
TERMETT
KITŰNIK A TÖMEGBŐL –
BÁRHOL.
A feltűnő és letisztult formaterv ellenére is
erőteljes megjelenésének köszönhetően az
új RAV4 éppúgy tökéletesen mutat a városi
utcákon, mint az izgalmas, városon kívüli
kalandozásokon.
Az új külső meghatározó eleme az orr-rész,
a jól megkülönböztethető bi-LED-es fényszórókkal. A hátsó formai elemek között
különösen egyedi a LED-es vezetőfény,
míg a RAV4 erőteljes, modern stílusát
az új, ﬁnoman kidolgozott könnyűfém
keréktárcsák teszik teljessé.
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FORMATERV
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ÚJ PERSPEKTÍVÁT NYIT.
ÚJRAÉRTELMEZI AZ
INNOVÁCIÓ FOGALMÁT.
AZ ÚJ RAV4 HYBRID.
ARRA VÁR, HOGY FELFEDEZZÉK.
Most először a történelme során az új RAV4
választható hibrid változatban is. A modern technológiának még jobb teljesítmény, alacsonyabb
fenntartási költségek, emisszió és semmi máshoz
nem hasonlítható vezetési élmény az eredménye.
A RAV4 hibrid rendszerének egyik kimagasló
jellegzetessége, hogy a mindennapi, óhatatlan
stressz ebben az autóban ülve tovatűnik. A remek
vezetőpozíció és a kiﬁnomult hibrid teljesítmény
biztosítja, hogy az utaskabin mindig a nyugalom
szigete maradjon. Ugyanakkor a full hybrid rendszer azonnali teljesítményt nyújt, hogy bármilyen
közlekedési helyzetben magabiztosan haladhasson.
Amikor nehéz előrehaladni, és extra tapadásra van
szükség, az új RAV4 Hybrid AWD azonnal reagál,
így kihívást jelentő helyzetekben is magabiztosan
helytáll. Mivel a hibrid modellek is akár 1650 kg-os
vontatmánnyal is megbirkóznak, ezért bármelyik
modellt is választja, a kalandhoz szükséges minden
kelléket magával tudja vinni.
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HYBRID

OLVASSA
BE EZT A QR
KÓDOT!
Fedezze fel a
RAV4 Hybrid
nyújtotta
előnyöket!
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A MEGFELELŐ
VEZETÉSI ÉLMÉNY
MINDEN KÉSZEN ÁLL,
HOGY ÚTJA ZAVARTALAN
LEGYEN.
Az integrált dinamikus hajtási rendszer
(IDDS) még fürgébben lép közbe, amikor a
beavatkozás szükségessé válik, például ha
nagyobb kanyarodási sebességet diktál.
Az összkerékhajtású modellek agilisabbak,
dinamikusabban veszik be a kanyarokat,
sportosabbak a kormányreakciók, vagyis
minden adott az igazi vezetési élményhez.
Az alapos szigetelés gondoskodik arról, hogy
az út-, a szél- és a gördülési zaj ne rontsa
el a vezetés örömét: az új RAV4 még nagy
sebesség mellett is kategóriájának egyik
legcsendesebb autója.
ÖSSZKERÉKHAJTÁS
A laza vagy csúszós útfelületen a rendszer automatikusan és folyamatosan
megosztja a nyomatékot az
első és hátsó kerekek
között, ezáltal optimalizálja
a tapadást és a menetstabilitást, valamint a lehető leghatékonyabban használja
fel az üzemanyagot.
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INTEGRÁLT DINAMIKUS
HAJTÁSI RENDSZER

MENETDINAMIKA
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UTASTÉR

EGY
MEGOLDÁS
VÉGTELEN
LEHETŐSÉGEK
FEJLETT
TECHNOLÓGIÁK
ÖNNEK.

TOYOTA TOUCH® 2
Ez a könnyen használható, felhasználóbarát
multimédia rendszer nagy felbontású, színgazdag graﬁkus megjelenés segítségével
nemcsak információkkal látja el és szórakoztatja Önt, de a külvilággal is összekapcsolja.

TFT KÉPERNYŐ
A nagyszerűen látható, 4,2 col képátlójú új TFT
képernyőn olyan hasznos információk jelennek
meg, mint a megtett út, az átlagsebesség és
az üzemanyag-fogyasztás. A Toyota Touch® 2
rendszerrel összhangban a TFT képernyőt is
gazdag színvilágú graﬁka jellemzi.

Az új RAV4-ben a műszeregység
központjában elhelyezett új 4,2 colos,
színes TFT képernyő mellett számos
ﬁgyelmes szolgáltatásokat nyújtó
technológia kapott helyet, amelyek
mindegyikét összehangoltuk a Toyota
Touch® 2 központi kijelzőjével.
Ennek az egyszerűen használható, nagy
felbontású multimédia rendszernek a
7 colos érintőképernyője a kapu a teljes
térképes navigációhoz, a Bluetooth®kihangosítóhoz, az MP3-lejátszó és
iPod csatlakoztatásához, valamint a
tolatókamerához.
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ALKALMAZKODÓAN
SOKOLDALÚ
BÁRMILYEN KALANDHOZ
TÖKÉLETES UTASTÉR.
A legújabb generációs RAV4 fókuszpontjában a rugalmasság és az Ön kényelme áll.
Az ülések az igények szerint, változatosan
rendezhetők el, a csomagjait gond nélkül
rakodhatja be és helyezheti el.
Az utastérben használt új, prémium érzetű
anyagoknak és a remekbe szabott üléskárpitoknak köszönhetően bármelyik RAV4-et
is választja, a kifogástalan minőségű utastér
elsőrangú környezetet teremt Ön köré.

ELEKTROMOSAN
NYÍLÓ CSOMAGTÉRAJTÓ
Az elektromosan
nyíló csomagtérajtó
memóriafunkciója
automatikusan megjegyzi, milyen nyitási
magasság optimális az
Ön számára. Ezenkívül
a nyitáshoz elég a lábát
a hátsó lökhárító alatt
elhúznia.
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UTASTÉR
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LÁTNI AZT, AMI
LÁTHATATLAN
MEGTENNI AZT, AMI
LEHETETLEN
A TÖKÉLETES
360°-OS NÉZET.
Ugye olykor nagyszerű lenne, ha átlátna az
autón, és így bizonyosodhatna meg arról,
hogy nincs akadály az útjában? És milyen
lenne, ha madártávlatból láthatná az
autóját? Az új RAV4-ben ez nem lehetetlen, hiszen ebben az autóban mutatkozik
be a legfejlettebb kamerarendszer, ami
a manőverezést gyerekjátékká teszi. Az
autó oldalain elhelyezett összesen négy
kamera animált, 360°-os képet alkot a
RAV4 környezetéről, amit a Toyota Touch
2® képernyőjén jelenít meg. Az eredmény
egyszerűen lenyűgöző.
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KÖRKÖRÖS NÉZET
Parkoláskor és elindulás
előtt az animált madártávlati kép egy jól áttekinthető
3D-s videón jeleníti meg
az autó környezetét, így az
esetleges akadályokat is.

INNOVÁCIÓ
ÁTTETSZŐ NÉZET
Tekintsen körbe úgy, mintha
az autó átlátszó lenne: ezzel
a nézettel az autó környezetét a vezető perspektívájából mérheti fel. A tárgyak
nagyobbak és tisztábban
kivehetőek, mint a madártávlati nézetben, így biztosan nem kerüli el semmi a
ﬁgyelmét.

SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ
HÁTSÓ NÉZET ÉS
PANORÁMANÉZET
E két perspektíva kombinációjának segítségével könynyebben parkolhat le, hiszen
olyan területeket is belát,
amelyeket a szokványos
tolatókamerák nem tudnak
megmutatni. A kisebb akadályokat a jó láthatóság
érdekében akár fel is
nagyíthatja.

SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ
ELSŐ NÉZET ÉS
PANORÁMANÉZET
Ezt az opciót választva akkor is biztonságosan manőverezhet, ha csak korlátozottan lehet belátni az autó
előtti részt, ugyanis a 180°-os
látószögű kamera nagy területet, többek között a holttereket is lefedi.
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A KISZÁMÍTHATATLAN
KISZÁMÍTHATÓVÁ VÁLIK
TERMÉSZETESNEK VEHETI
A BIZTONSÁGOT.
A Toyota Safety Sense fejlett aktív biztonsági
rendszerei még biztonságosabbá és még pihentetőbbé teszik a vezetést. Öt aktív biztonsági
technológia: a gyalogosokat is észlelő ütközés
előtti rendszer*, a sávelhagyásra ﬁgyelmeztető
rendszer, az automata távolsági fény, a közlekedési táblákat felismerő rendszer és az adaptív
tempomat a Toyota Safety Sense csomag
tartalma.
Mindezeken felül természetesen további innovatív biztonsági rendszerek is készenlétben
állnak. Ha többet szeretne megtudni a RAV4
biztonsági technológiáiról olvassa be a szemben
lévő oldalon található QR kódot®.
1. AUTOMATA TÁVOLSÁGI FÉNY
2. ADAPTÍV TEMPOMAT
3. ÜTKÖZÉS ELŐTTI RENDSZER* GYALOGOSÉSZLELÉSSEL
4. SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER
5. KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁKAT FELISMERŐ RENDSZER
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2

1

3

BIZTONSÁG

3
4
5
OLVASSA
BE EZT A QR
KÓDOT,
és tudjon
meg többet a
biztonságról!
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MOTOROK
MINDEN
ÉLETSTÍLUSHOZ

2

3
1

1. ELEKTROMOTOR
2. BENZINMOTOR
3. AKKUMULÁTOR
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MOTOROK

HAGYOMÁNYOS 2WD, 4WD VAGY HYBRID – MOTOROK MINDEN
ÉLETSTÍLUSRA
Az új RAV4 felsorakoztatja kategóriájában a legfejlettebb motorokat, a páratlan hibrid rendszertől kezdődően a hatékony dízelmotorig. A RAV4 minden esetben ideális társ: akkor is, ha
főként a gyakori megállást és elindulást igénylő városi forgalomban autózik, és akkor is, ha
jellemzően nagy sebességgel, autópályán vezet. A RAV4-ben bemutatkozó új, fejlett 2,0 literes
dízelmotorunk eredményei impozánsak: CO2-kibocsátása mindössze 123 g/km, teljesítménye
143 lóerő, és csupán 9,6 másodperc alatt éri el a 100 km/h-s sebességet álló helyzetből, a
lineáris teljesítményt csöndes működéssel társítva.
A RAV4-hez most először választható úttörő hibrid technológiával tökéletes egyensúlyban
áll a teljesítmény és a gazdaságosság. Kategóriájában mind a CO2-kibocsátás, mind pedig a
fogyasztás tekintetében az élen jár a RAV4 Hybrid, miközben szinte tökéletes csendben nyújt
remek teljesítményt, vezetése pedig hihetetlenül élvezetes: minden tekintetben párját ritkítja
ez a kompakt SUV.
DÍZELMOTOR

BENZINMOTOR

HYBRID

2.0 l D-4D 6 M/T

2,0 l Valvematic 6 M/T / M/D S

2,5 l benzinmotoros Hybrid e-CVT

Teljesítmény
143 LE

Teljesítmény
152 LE

Teljesítmény
155 LE

Fogyasztás*
4,7 l/100 km

Fogyasztás*
6,7-7,3 l/100 km / 6,5-6,8 l/100 km

Fogyasztás*
5,0-5,2 l/100 km

CO-kibocsátás*
123-124 g/km

CO-kibocsátás*
155-169 g/km / 149-157 g/km

CO-kibocsátás*
116-122 g/km

Gyorsulás
9,6 másodperc
0-ról 100 km/h-ra

Gyorsulás
9,9 másodperc / 10,7 másodperc
0-ról 100 km/h-ra

Gyorsulás
8,3 másodperc
0-ról 100 km/h-ra

Kapható
Live, Active, Trend

Kapható
Live, Active, Trend,
Executive

Kapható
Hybrid Active, Hybrid Trend,
Hybrid Executive

M/T = Kézi váltó

e-CVT = Elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltó

* Vegyes ciklusban.
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LIVE

Live

A LIVE FELSZERELTSÉG RÉSZÉT KÉPEZI
A 17 COLOS ACÉL KERÉKTÁRCSA ÉS A NAPPALI MENETJELZŐ FÉNY CSAKÚGY, MINT
A 3 KÜLLŐS, BŐR KORMÁNYKERÉK ÉS A
MANUÁLIS LÉGKONDICIONÁLÓ.
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Főbb jellemzők
— 17” acél keréktárcsák dísztárcsával
(5 küllős)
— Cápauszony tetőantenna
— Elektromosan állítható, fűtött külső
tükrök
— Hátsó kombinált lámpatestek (LED)
— Projektor-lencsés halogén fényszórók
— Tetőspoiler a karosszéria színében

— Színezett oldalüvegek, hátsó UV szűrős
szélvédő páramentesítővel
— Fényezett kilincsek és részben fényezett
lökhárítók
— Hazakisérő fény
— Nappali menetfény (LED)
— SRS légzsák rendszer (7 légzsák)
— Fekete szövet üléskárpit

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

— 3 küllős bőr multifunkcionális
kormánykerék
— Hegymeneti elindulást segítő
rendszer (HAC)
— Magasságban állítható vezetőülés
— Manuális légkondicionáló
— Magasságban és hosszirányban állítható
kormányoszlop

— 60:40 arányban osztott, dönthető
hátsó ülés
— Elektromos ablakemelő elöl és hátul
— RDS-es rádió CD lejátszóval, mp3 és
WMA lejátszás
— Bluetooth kihangosító
— 4 hangszóró
— Aux-bemenet

— Távirányítású központizár, behajtható
kulccsal
— Színes, többinformációs TFT kijelző
— USB-bemenet
— Szövet szőnyeg szett
— Helytakarékos pótkerék
— Kivehető kalaptartó roló
— Easy Flat rendszer, hátsó ülések síkba
hajthatóak

OLVASSA
BE EZT A QR
KÓDOT,
és állítsa össze
RAV4-esét!

23

ACTIVE
& HYBRID
ACTIVE

AZ ACTIVE FELSZERELTSÉG EGY FOKKAL
MAGASABBRA LÉPVE OLYAN FEJLETT
TECHNOLÓGIÁKAT IS TARTALMAZ, MINT A
TOYOTA TOUCH® 2 MULTIMÉDIA RENDSZER
ÉS A TOYOTA SAFETY SENSE. A FOKOZOTT
KÉNYELEMRŐL A BŐR SEBESSÉGVÁLTÓ
GOMB ÉS A KÉTZÓNÁS AUTOMATA
LÉGKONDICIONÁLÓ GONDOSKODIK.
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Active
Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinttől eltérően)
— 17” Active könnyűfém keréktárcsák
— Toyota Safety Sense biztonsági csomag
- Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)
(5 ikerküllős)
- Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
— Eső- és szürkületérzékelő
- Sávelhagyás-ﬁgyelmeztető rendszer (LDA)
— Első ködfényszóró
- Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
— Ezüst színű aláfutásgátló
- Automatikus távolsági fényszóró (AHB)
— Fekete színű Active szövetkárpit

— Bézs tetőkárpit
— Elektrokromatikus, automatikusan
sötétedő belső tükör
— DAC lejtmenetvezérlő (CVT váltóhoz)
— Tempomat

— Első és hátsó parkolásérzékelők
— Kétzónás automata légkondicionáló
— Toyota Touch® 2 multimédia rendszer,
CD lejátszó nélkül
— 6 hangszóró

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

Hybrid Active
Főbb jellemzők
— 17” Active könnyűfém keréktárcsák
(5 ikerküllős)
— Ezüstszínű aláfutásgátlók
— Bi-LED fényszórók
— Eső- és szürkületérzékelő
— Elektromosan állítható, elektromosan
behajtható és fűtött külső tükrök
— Intelligens nyitási és indítási rendszer
— Elektromosan nyitható és zárható
csomagtérajtó
— Fényezett kilincsek és részben
fényezett lökhárítók

—
—
—
—
—
—

“Cápauszony” tetőantenna
Helytakarékos pótkerék
Hátsó kombinált lámpatestek (LED)
Nappali menetfény (LED)
Fekete Active szövetkárpit
3 küllős bőr, multifunkcionális
kormánykerék
— Kétzónás automata légkondicionáló
— Színes, többinformációs TFT kijelző
— Toyota Touch® 2 multimédia rendszer,
CD lejátszó nélkül, 6 hangszóró, Aux-

és USB-bemenet
— Első és hátsó parkolásérzékelők
— Tempomat
— Hegymeneti elindulást segítő
rendszer (HAC)
— Első ködfényszóró
— Tetőspoiler
— Magasságban állítható vezetőülés
— Magasságban és hosszirányban
állítható kormányoszlop
— Bézs tetőkárpit

— Hazakisérő fény
— Toyota Safety Sense biztonsági csomag
- Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)
- Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
- Sávelhagyás-ﬁgyelmeztető rendszer (LDA)
- Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
- Automatikus távolsági fényszóró (AHB)
— Színezett oldalüvegek, hátsó UV szűrős
szélvédő páramentesítővel
— Kivehető kalaptartó roló
— Szövet szőnyeg garnitúra
25

TREND
& HYBRID
TREND

EZ A FELSZERELTSÉGI SZINT AZOK SZÁMÁRA IDEÁLIS VÁLASZTÁS, AKIKNEK KÜLÖNÖSEN SOKAT JELENT A STÍLUS, AMIT A TREND
ESETÉN TÖBBEK KÖZÖTT A BŐR/ALCANTARA
ÜLÉSEK, AZ EGYEDI 18 COLOS, FEKETÉRE
FESTETT ÉS CSISZOLT FELÜLETŰ KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, A SÖTÉTÍTETT ÜVEGEK
ÉS A FŰTHETŐ ELSŐ ÜLÉSEK JELENTENEK.
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Trend
Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinttől eltérően)
— Bőr/Alcantara borítás a műszer— 18” csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (5 duplaküllős)
fal alsó részén
— LED fénysávos nappali menetfény
— Bőr/Alcantara ajtókárpit
— Sötétített hátsó üvegek
— Elektromosan állítható vezetőülés
— Bi-LED fényszórók
és deréktámasz
— Intelligens nyitási és indítási rendszer
— Fűthető első ülések
— Elektromosan nyitható és zárható
— Fekete tetőkárpit
csomagtérajtó
— Fekete bőr/Alcantara üléskárpit

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

Hybrid Trend
Főbb jellemzők (a Hybrid Active felszereltségi szinttől eltérően)
— Bőr/Alcantara ajtókárpit
— 18” csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (5 duplaküllős)
— Elektromosan állítható vezetőülés
— Sötétített hátsó üvegek
— Elektromosan állítható deréktámasz
— Fekete bőr/Alcantara üléskárpit bőr
a vezetőülésen
oldaltámaszokkal
— Fűthető első ülések
— Bőr/Alcantara borítás a műszerfal
— Fekete tetőkárpit
alsó részén
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EXECUTIVE
& HYBRID
EXECUTIVE

AZ EXECUTIVE FELSZERELTSÉGŰ RAV4
KIFINOMULTSÁG TERÉN A LEGMAGASABB
SZINTET KÉPVISELI. A BŐRKÁRPIT SZÍNE
FELŐL ÖN DÖNTHET: LEHET FEKETE, BÉZS,
SZÜRKE VAGY BARNA. KÍVÜLRŐL A 10 KÜLLŐS, MAGAS FÉNYŰ, EXECUTIVE KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ
JEGYEI.
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Executive
Főbb jellemzők (a Trend felszereltségi szinttől eltérően)
— Toyota Touch® 2 with Go navigációs
— 18” magas fényű, Executive könnyűfém
rendszer, magyar nyelvű menüvel
keréktárcsák (5 duplaküllős)
— Fekete, bézs, szürke vagy barna bőrkárpit
— Kormánykerék fűtés
— Szürke tetőkárpit
— Csomagtérajtó érintésmentes nyitása
— Panoráma monitor négy kamerával
— Elektromosan állítható vezetőülés
(madártávlati kép – közeli kép funkciók)
memóriával
— Holttérﬁgyelő rendszer
— Bőr ajtóborítás
— Hátsó keresztirányú forgalomra
ﬁgyelmeztető rendszer

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

Hybrid Executive
Főbb jellemzők (a Hybrid Trend felszereltségi szinttől eltérően)
— 18” Executive könnyűfém keréktárcsák
— Toyota Touch® 2 with Go Plus navigációs
rendszer, magyar nyelvű menüvel
(5 duplaküllős)
— Fekete, bézs, szürke vagy barna bőrkárpit
— Kormánykerék fűtés
— Szürke tetőkárpit
— Szélvédőüveg fűtés
— Panoráma monitor négy kamerával
— Hátsó szélső ülések fűtése
(madártávlati kép – közeli kép funkciók)
— Csomagtérajtó érintésmentes nyitása
— Holttérﬁgyelő rendszer
— Elektromosan állítható vezetőülés
— Hátsó keresztirányú forgalomra
memóriával
ﬁgyelmeztető rendszer
— Bőr ajtóborítás

Opció:
— Elektromosan billenthető és nyitható
napfénytető
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TARTOZÉKOK

OFF-ROAD CSOMAG
Oldalfellépő – Az oldalfellépő terepjárós jelleget kölcsönöz autójának. Erre lépve könnyen feléri a tetőt és a tetőcsomagtartót is.
Orrvédő – Az orrvédő egy mindenre elszánt járművet sugall,
amellett véd a kőfelverődés okozta károk ellen is.
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Vonóhorog – A Toyota vonóhorgok ﬁx és
levehető vonófejű változatban választhatók.
A választott motortípustól függően eltérő
a vontatási kapacitás és valamennyihez
csatlakoztatható a hátsó kerékpártartó.

TARTOZÉKOK

Hátsó kerékpártartó – Egy vagy két kerékpár
szállítására alkalmas. Összehajtható kivitelben
is választható, így tárolása egyszerű, amikor
használaton kívül van.
Keresztrudak – Még tovább növelik autója
szállítási kapacitását.
Szállítószerelvények – a kiegészítők – például
síléctartók, tetődobozok vagy kerékpártartók –
széles köréből választhat.

STÍLUS CSOMAG*
18” Trend könnyűfém keréktárcsák
Elektromosan nyíló és záródó csomagtérajtó
Sötétített hátsó üvegek
Fekete tetőkárpit borítás
* dízel vagy benzines Active felszereltégű modellhez rendelhető
A teljes tartozékkínálattal kapcsolatban forduljon Toyota márkakereskedőjéhez, vagy látogasson el
honlapunkra: www.toyota.hu.
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TARTOZÉKOK
KIEGÉSZÍTŐK A MINDENNAPOK
KALANDJAIHOZ.
Tartozékválasztékunkban számtalan olyan
opcióra lelhet, amelyek segítségével könynyebben és stílusosabban vághat neki
a kalandoknak. A csomagtérhálóktól és
kutyarácstól kezdve a csomagtértálcákon
és padlókárpitokon keresztül a krómozott
díszlécig és gyermekülésekig szabadon
válogathat a kínálatban.

1.

3.

2.

4.

1. SZÉNSZÁLMINTÁZATÚ
TÜKÖRHÁZBORÍTÁS
A szénszálmintázatú tükörházborítás
egyedivé teszi a RAV4-et, és harmóniában
áll az opcionális szénszálmintázatú
dekorációs csomaggal.
OLVASSA
BE EZT A
QR KÓDOT,
és tegye
egyénivé
RAV4-esét!
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2. KRÓMOZOTT OLDALDÍSZCSÍK
Egy részlet, ami igényes egyéniséget és
minőséget sugároz.

3. MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBDÍSZLÉC
A szálcsiszolt alumínium felület megvilágított RAV4 logóval jelenti a legstílusosabb
védelmet az ajtóküszöb fényezése számára.
Az első és hátsó ajtókhoz is választható.
4. CSOMAGTÉRAJTÓ DÍSZLÉCE
A krómozott díszítőelem további stílusos
részlet autója csomagtérajtójának alsó
szegélyén.

TARTOZÉKOK

5.

7.

6.

8.

5. GUMISZŐNYEG
Az autójára szabott gumiszőnyeg segít
megóvni a padlóborítást minden olyan
szennyeződéstől, amit Ön vagy utasai
bátorkodnak a cipőjükön az utastérbe
bevinni. Nem hatol át rajta a kosz, a sár
vagy a víz, és könnyű eltávolítani, amikor
takarításra kerül a sor.
6. VÍZSZINTES CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
Az erős, szőtt, fekete műanyag háló biztonságban tartja a csomagtérben a benne
elhelyezett tárgyakat. A háló a gyárilag
elhelyezett kampókra illeszthető.

7. HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ
Feladata, hogy megvédje a lökhárító fényezését, amikor nehéz vagy szokatlan formájú
csomagokat rakod a poggyásztérbe. Rozsdamentes acél vagy erős fekete műanyag
kivitelben választható.
8. CSOMAGTÉRTÁLCA
A kifejezetten az autója csomagterébe
tervezett tálca megvédi a padlóborítást a
kosz és a kiloccsanó folyadék ellen. Csúszásgátló felülete hozzájárul ahhoz, hogy a
csomagok ne csúszkáljanak menet közben.

9.

10.

11.

9. KUTYARÁCS ELVÁLASZTÓ ELEMMEL
Ideális tartozék, ha nem szeretné, hogy házi
kedvence előreugorjon az utastérbe.
10. GYERMEKÜLÉSEK
Alaposan át kell gondolni, hogy a legifjabb
utasok hogyan utazhatnak a legbiztonságosabban. Legyen azonban nyugodt, mert
valamennyi korcsoport számára (0-tól
12 évig vagy 36 kg-ig) egyéni megoldást
kínálunk.

11. HÁTSÓ SZÓRAKOZTATÓRENDSZER
Az ülés háttámlájára erősíthető dokkolóhoz opcionálisan DVD-lejátszók, vezeték
nélküli sztereó fejhallgatók, iPad-tartó
(opcionálisan keret az iPad Airhez), illetve
vállfa választható.
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KALANDHOZ
ILLŐ SZÍNEK

040 Hófehér

1G3 Hamuszürke*

3T0 Sötétvörös*

KALANDHOZ ILLŐ SZÍNEK

070 Gyöngyfehér*

1D6 Ezüstmetál*

209 Éjfekete*

221 Smaragd*

4T3 Világos kávébarna*

4U5 Sötétbarna*

* Metál fényezés.
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MENET KÖZBEN
MÉG SZEBB

17” acél keréktárcsák
dísztárcsával
Széria a Live felszereltségi
szinten

18” könnyűfém keréktárcsák
(5 ikerküllős)
Széria az Executive és a Hybrid
Executive felszereltségi szinteken
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KEREKEK

17” Active könnyűfém
keréktárcsák (5 ikerküllős)
Széria az Active és a Hybrid
Active felszereltségi szinteken

18” csiszolt hatású fekete
könnyűfém keréktárcsák
(5 ikerküllős)
Széria a Trend és a Hybrid Trend
felszereltségi szinteken

17” antracit színű, csiszolt
hatású könnyűfém keréktácsák
(öt ikerküllős)
Tartozékként rendelhető

18” Pitlane antracit színű, csiszolt
hatású könnyűfém keréktácsák
Tartozékként rendelhető

18” Pitlane matt fekete színű
könnyűfém keréktácsák
Tartozékként rendelhető

18” Pitlane antracit színű
könnyűfém keréktácsák
Tartozékként rendelhető

18” Pitlane fényes ezüst színű
könnyűfém keréktácsák
Tartozékként rendelhető
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KÉNYELEM ÉS EGYEDI
STÍLUS MINDENKI
SZÁMÁRA

Fekete szövet
Széria a Live felszereltségi
szinten
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Fekete szövet
Széria az Active és Hybrid
Active felszereltségi szinteken

ÜLÉSEK ÉS KÁRPITOK

Fekete vagy bézs bőr
Széria az Executive és
a Hybrid Executive
felszereltségi szinteken

Szürke vagy cserbarna bőr
Széria az Executive és
a Hybrid Executive
felszereltségi szinteken

Fekete és borvörös bőrkárpit
vízszintes varrású részekkel és
dombornyomott RAV4 logóval
Opciós a benzines és dízel
modellekhez

Fekete és bézs bőrkárpit
tűzdelt varrású részekkel
és dombornyomott RAV4
logóval
Opciós a benzines és dízel
modellekhez

Fekete bőr és Alcantara®
kombinációja dupla
varrással
Széria a Trend és a Hybrid
Trend felszereltségi
szinteken
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MŰSZAKI ADATOK
2.0 l Valvematic
6 M/T
M/D S

2.0 l D-4D
6 M/T

2.5 l Hybrid
e-CVT

Vegyes (l/100 km)

6,7-7,3*

6,5/6,8*

4.7

5,0-5,2

Városi (l/100 km)

8,5-9,3*

8,2/8,4*

5,4/5,5*

4,8-5,4*

Országúti (l/100 km)

5,7-6,1*

5,6/5,9*

4.3

5,0-5,1

Javasolt üzemanyag

95-ös vagy magasabb oktánszámú benzin

45-ös vagy magasabb cetánszámú gázolaj

95-ös vagy magasabb oktánszámú benzin

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

60

60

60

56

Vegyes (g/km)

155-169*

149-157*

123/124*

116-122*

Városi (g/km)

197-216*

187-194*

143/144*

112-125*

Országúti (g/km)

131-142*

128-137*

112

117-119

Euro besorolás

EURO 6

EURO 6

Euro 6 W

Euro 6 W

Szénmonoxid, CO (mg/km)

384,4

308,7

274,8

267,6*

Nitrogénoxidok, Nox (mg/km)

12,1

23,5

25,5

9,2*

Szénhidrogének, THC és Nitrogénoxidok, Nox (mg/km)

–

–

48,7

–

Részecskék, PM (mg/km)

–

–

0,78

–

Szénhidrogének, THC (mg/km)

31,9

41,7

–

49,8*

Szénhidrogének, NMHC (mg/km)

28,2

37,8

–

44,5*

71,7

68,8

71,5

67,8/68,8*

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY
Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Széndioxid, CO (a megfelelő direktíva alapján)

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Zaj, elhaladási (a megfelelő direktíva alapján)
dB (A)

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve
alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű
állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

MOTOR

2.0 l Valvematic
6 M/T
M/D S

2.0 l D-4D
6 M/T

2.5 l Hybrid
e-CVT

Motorkód

3ZR-FAE

2WW

2AR-FXE

Hengerek száma

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros
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MŰSZAKI ADATOK

MOTOR

2.0 l Valvematic
6 M/T
M/D S

2.0 l D-4D
6 M/T

2.5 l Hybrid
e-CVT

Szelepvezérlés

16-szelep DOHC, Valvematic és Dual VVT-i

16-szelep DOHC

16-szelep, DOHC, VVT-i

Üzemanyagellátó rendszer

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Közvetlen befecskendezés

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Lökettérfogat (cm³)

1987

1995

2494

Furat x löket (mm x mm)

80,5 x 97,6

84,0 x 90,0

90,0 x 98,0

Sűrítési arány

10,5 : 1

16,5 : 1

12,5 : 1

Max. teljesítmény (LE)

152

143

155

Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz.

112/6200

105/4000

114/5700

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.)

196/3800

320/1750

210/4200-4400

Hibrid rendszer legnagyobb teljesítménye (LE)

–

–

197

Hibrid rendszer legnagyobb teljesítménye KW /percenkénti ford.sz.

–

–

145

Elektromotor típusa

–

–

Állandó mágneses, váltóáramú
szinkron villanymotor

Elektromotor legnagyobb teljesítmény (kW)

–

–

105

Elektromotor legnagyobb nyomaték (Nm)

–

–

270

Elektromotor legnagyobb feszültség (V)

–

–

650

Akkumulátor típus

–

–

Nikkel-metál hidrid

Akkumulátor névleges feszültség (V)

–

–

244,8

Akkumulátormodulok száma

–

–

204

Akkumulátor kapacitás (3HR) Amperóra

–

–

6,5

TELJESÍTMÉNY

2.0 l Valvematic
6 M/T
M/D S

2.0 l D-4D
6 M/T

2.5 l Hybrid
e-CVT

Végsebesség (km/óra)

185

185

195

180

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp)

9,9

10,7

9,6

8,3

FELFÜGGESZTÉS

FÉKEK

Elöl

MacPherson típusú rugóstag

Elöl

Hűtött tárcsa

Hátul

Kettős keresztlengőkar

Hátul

Tömör tárcsa

* felszereltségtől függően

M/T= kézi váltó

M/D S = Multidrive S

e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű
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MŰSZAKI ADATOK
TERHELHETŐSÉG

2.0 l Valvematic
6 M/T
M/D S

2.0 l D-4D
6 M/T

2.5 l Hybrid
e-CVT

Csomagtér térfogata, kalaptartóig (liter)

547

547

501

Csomagtér térfogata, tetőig, hátsó ülések helyükön (liter)

1167

1167

1054

Csomagtér térfogata, tetőig, hátsó ülések lehajtva (liter)

1735

1735

1633

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

2.0 l Valvematic
6 M/T
M/D S

2.0 l D-4D
6 M/T

2.5 l Hybrid
e-CVT

Teljes külső hossz (mm)

4605

4605

4605

4605

Teljes külső szélesség (mm)

1845

1895

1845

1845

Teljes külső magasság (mm)

1675

1675

1675

1675

Nyomtáv (mm) elöl

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570

Nyomtáv (mm) hátul

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570

Túlnyúlás elöl (mm)

930

930

930

930

Túlnyúlás hátul (mm)

1015

1015

1015

1015

Tengelytáv (mm)

2660

2660

2660

2660

Fordulókör sugara, gumik (m)

5,3/5,6*

5,3/5,6*

5,3/5,6*

5,3/5,6*

Teljes belső hossz (mm)

1935

1935

1935

1935

Teljes belső szélesség (mm)

1505

1505

1505

1505

Teljes belső magasság (mm)

1220

1220

1220

1220

Csomagtér teljes hossz, ülések a helyükön (mm)

1025

1025

1025

1025

Csomagtér teljes hossz, ülések lehajtva (mm)

1720

1720

1720

1637

Csomagtér teljes szélesség (mm)

1335

1335

1335

1335

Csomagtér teljes magasság (mm)

945

945

945

945

Megengedett össztömeg (kg)

2100

2110

2135

2205/2270§

Saját tömeg (kg)

1490-1585

1520-1615

1535-1625

1615-1775

Fékezett vontatható tömeg (kg)

2000/1500

2000/1500

1600

800/1650§

Fékezetlen vontatható tömeg (kg)

750

750

750

750
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OFF-ROAD KÉPESSÉG

2.0 l Valvematic
6 M/T
M/D S

2.0 l D-4D
6 M/T

2.5 l Hybrid
e-CVT

Minimum hasmagasság (mm)

173

178

177

173

Első terepszög (fok)

19

19

19

19

Hátsó terepszög (fok)

23

23

23

22

GUMIK ÉS KEREKEK

Live

Active

Trend

Executive

17” acél keréktárcsák dísztárcsával (5 küllős)



–

–

–

17” Active könnyűfém keréktárcsák (5 duplaküllős)

–



–

–

18” csiszolt hatású, Trend könnyűfém keréktárcsák

–

–



–

18” Executive könnyűfém keréktárcsák (5 dupla küllős)

–

–

–



Helytakarékos pótkerék









 = Opció

− = Nem választható

* Executive, Hybrid Executive

§

4WD.

1675 mm

 = Alap

1560*/1570 mm
1845 mm

1015 mm

2660 mm
4605 mm

930 mm

1560*/1570 mm
1845 mm
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SZÓSZEDET
ISMERJE MEG JOBBAN A RAV4-BE ÉPÍTETT TECHNOLÓGIÁKAT!
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Toyota Safety Sense
A Toyota Safety Sense egy fejlett aktív biztonsági
rendszer a kényelmesebb és nyugodtabb vezetés
érdekében. A Toyota Safety Sense lényege öt fejlett
technológia: az ütközés előtti biztonsági rendszer vagy
ütközés előtti biztonsági rendszer gyalogosvédelemmel,
a sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszer, az automata
távolsági fény, a közlekedési táblákat felismerő rendszer
és az adaptív sebességtartó automatika.

Sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszer
Egy kamera közreműködésével a Toyota Safety Sense
sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszere ﬁgyeli a forgalmi
sávokat elválasztó vonalakat, és audiovizuális jelekkel
ﬁgyelmezteti a vezetőt, ha azt észleli, hogy a jármű az
irányjelző működtetése nélkül készül elhagyni a sávot.

Ütközést megelőző rendszer gyalogosvédelemmel
A fejlett PCS egy lézerradar és kamera segítségével
ellenőrzi, hogy a jármű előtti útszakaszon található-e
más jármű. Amennyiben a rendszer egy ütközés
kockázatát észleli, látható és hallható eszközökkel
ﬁgyelmezteti a vezetőt, és egyben felkészíti a fékeket
is a beavatkozásra. Ha a vezető nem lassít időben,
automatikusan fékezi is a járművet, hogy az ütközést
megakadályozza, illetve az ütközés súlyosságát
mérsékelje.

Adaptív tempomat (ACC)
Az ACC jóval több egy hagyományos tempomatnál: képes
egy előre beállított állandó távolságot fenntartani az Ön
előtt haladó járműhöz képest úgy, hogy automatikusan
változtatja a RAV4 sebességét. Az állandó távolság fenntartásához a sebesség, a lassulás/gyorsulás vezérlésére
és az elöl haladó jármű mozgásának folyamatos megﬁgyelésére van szükség.

Automata távolsági fényszóró
A Toyota Safety Sense automata távolsági fényszóróját
úgy terveztük, hogy optimális megvilágítást nyújtson
minden közlekedő számára éjszakai körülmények között.
A rendszer kamerája észleli a szemből érkező járműveket
vagy az Ön előtt haladók hátsó világítását, és az utcai
világítás erejét is számításba veszi. Automatikusan
kapcsol a távolsági és tompított világítás között,
biztonságosabbá téve az éjszakai vezetést.

Jelzőtábla-felismerő rendszer
A Toyota Safety Sense részét képező rendszer felismeri a
kihelyezett jelzőtáblákat, és olyan hasznos információkat
is megjelenít jól láthatóan az új, színes TFT kijelzőn, mint
az aktuális sebességhatár vagy az előzés tiltása. A rendszer hallható és látható módon hívja fel a ﬁgyelmét, ha
nem tesz eleget a jelzőtáblák utasításainak.

SZÓSZEDET

Holttér-ﬁgyelő rendszer (BSM)
A BSM segítségével a vezető jóval biztonságosabban
képes a sávváltást végrehajtani. Ha a hátsó radar
szenzorai járművet észlelnek az oldalsó vagy a hátsó
holttérben, a megfelelő oldali tükörben ﬁgyelmeztető
jelzés jelenik meg. Ha irányjelzést ad, és a holttérben az
érzékelők járművet észlelnek, a jel villogva ﬁgyelmezteti
Önt arra, hogy nem szabad sávot váltania.

Panoráma monitor
A panoráma monitor segíti a parkolást és a biztonságos
manőverezést. Az autó oldalain elhelyezett összesen
négy kamera animált, 360°-os, 3D-s képet alkot a RAV4
környezetéről, amit a Toyota Touch 2® képernyőjén
jelenít meg. A vezető kétféle nézet közül választhat:
körkörös nézet vagy áttetsző nézet, így biztosan nem
kerüli el semmi a ﬁgyelmét.

Járműstabilitás-vezérlő+ (VSC+)
A VSC+ aktívan közbeavatkozik a fékerő és a motor
kimenő nyomatékának vezérlésébe, hogy egy élesen
vagy túl gyorsan vett kanyarban megakadályozza a jármű
kifarolását, vagy csúszós úton az autó megpördülését.
Automatikusan fékezni kezdi a megfelelő kereket, s
így visszatereli az autót a helyes ívre. A rendszer a
kormányszervó rásegítés mértékét változtatja, amikor az
autó vészhelyzetben alul- vagy túlkormányozottá válna.

Teljes légzsákrendszer (SRS) – 7 légzsák
Ezt a modellt hét légzsákkal szereltük fel. A teljes körű
védelmet vezetőoldali térdlégzsák, SRS légzsákok a vezető és utasoldalon, az első ülésekhez tartozó oldallégzsákok és az utastér teljes hosszában felfúvódó SRS
függönylégzsákok biztosítják.

Keresztirányú forgalomra ﬁgyelmeztető rendszer
(RCTA)
Tolatva egy parkolóhelyről, az RCTA egy ultrahangos
radar segítségével észleli a holttérben érkező járműveket, melyek a visszapillantó és az oldal tükrökben
nem láthatóak és hang és fényjelzéssel ﬁgyelmezteti
a vezetőt.

2.5 l benzines Hybrid
A 2.5 literes benzines hybrid rendszer biztosítja az
egyensúlyt az üzemanyagfogyasztás és a motor teljesítmény között. A benzinmotor és a két elektromotor
együttműködése biztosítja az alacsony üzemanyagfogyasztást és CO2 kibocsátást, ezenkívül a dinamikus,
csendes vezetési élményt.
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Toyota Hibrid Szerviz Program

Toyota minőségi szerviz

Alacsony karbantartási költség

Toyota eredeti alkatrészek

A Toyota Hibrid Szerviz Programnak*
köszönhetően gond nélkül élvezheti
autója vezetését, akár a gépkocsi 10
éves koráig. Ehhez mindössze annyit
kell tennie, hogy évente vagy 15 ezer
kilométerenként (amelyik hamarabb
bekövetkezik) ellenőrizteti a gépkocsi
hibrid akkumulátorát bármelyik Toyota
márkaszervizben.

Toyota kereskedője részletesen ismerteti
Önnel autója karbantartási programját.

A RAV4 tervezése és gyártása során
ügyeltünk arra, hogy karbantartása
minél kevesebb költséggel járjon.
Kevesebb alkatrésze igényel javítást,
és ezek ráadásul olyan tartósak, hogy
a lehető leghosszabbra nyújthattuk a
szervizperiódust. Ugyanilyen lényeges,
hogy a RAV4 technológiája könnyen
hozzáférhető, ami minimálisra csökkenti
a szervíz munkaidő-igényét. Mindez a
Toyota alkatrészek versenyképes árával
együtt azt jelenti, hogy Ön a lehető
legkevesebb költséggel tarthatja
RAV4-esét optimális üzemi állapotban.

A RAV4-et úgy terveztük meg, hogy
minimálisra szoríthassuk a töréskárok
javításának költségeit. A lökhárítókba
energiaelnyelő elemeket építettünk, a
költségesen cserélhető alkatrészeket a
sérülésnek kitett területektől távolabbra
helyeztük, a gyakran sérülő elemeket
pedig hegesztés helyett csavarkötéssel
rögzítettük. Mindezek eredményeként
csökkenthető a sérülés mértéke, és a
sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani,
cserélni vagy javítani. Végeredményben
mindez az alkatrészárak és a munkadíjak
csökkenését is eredményezi.
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A RAV4 teljes átvizsgálása – vezetési
stílustól és egyéb körülményektől
függően – kétévente vagy 30 000
kilométerenként egyszer esedékes
(amelyik hamarabb következik be), míg
évente vagy 15 000 kilométerenként
(amelyik hamarabb következik be) egy
köztes ellenőrzés szükséges.

NYUGALOM

Toyota tartozékok

Átfogó garancia

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a
műgonddal és ﬁgyelemmel terveztük és
gyártottuk, amellyel a Toyota gépkocsikat
is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön
Toyotájához, és emellett stílusosabbá,
kényelmesebbé vagy praktikusabbá is
teszik. Mivel valamennyi tartozékot a
legszigorúbb tesztnek vetettük alá,
teljes mértékben bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől.
Végezetül pedig minden eredeti Toyota
tartozékra három év garanciát§ kínálunk.

A 3 éves garancia minden rendeltetésszerű használat során jelentkező gyártási
és összeszerelési hibára kiterjed. Az első
évben kilométer-korlátozás nélkül, azt
követően pedig további két évig, illetve
100 000 megtett kilométerig érvényes
(attól függően, hogy melyik feltétel
teljesül korábban). Amennyiben a
RAV4 garanciális hiba következtében
működésképtelenné válik, a garancia a
legközelebbi Toyota szervizig történő
szállítás költségeit is fedezi.
A 3 éves, felületi rozsdásodás elleni
és fényezési garancia a karosszéria
bármely fényezett elemén – anyaghiba
miatt – jelentkező felületi rozsdásodásra
és fényezési hibára kiterjed. Ez a garancia
kilométer-korlátozás nélkül érvényes.

A 12 éves, átrozsdásodás elleni garancia
a karosszéria bármely fémből készült elemének (belülről kifelé történő) átrozsdásodása esetén érvényes (a garanciafüzetben meghatározott kivételekkel), ha
az gyártási vagy összeszerelési hibára
vezethető vissza. Ez a garancia kilométerkorlátozás nélkül érvényes.

További biztonság
A RAV4 védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces
feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas
szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót
és az indításgátlót egyaránt jóváhagyták
Európa legnagyobb biztosítótársaságai.

Toyota Eurocare
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem
kevesebb, mint 40 európai országban
nyújtunk Toyota Eurocare asszisztenciaszolgáltatást három éven át*.
Amennyiben problémája támadna RAV4
gépkocsijával, a Toyota Eurocare számos
különböző módon biztosítja, hogy Önnek
ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

* Kérjük, érdeklődjön a Toyota Hibrid Szerviz Program
részletei felől Toyota márkakereskedőjénél!
§

Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota
márkakereskedőjénél!

◊

Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
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A TOYOTA ÍGY TESZ A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT
JÁRMŰVEINEK TELJES ÉLETCIKLUSA SORÁN

1
TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS
A környezetre gyakorolt hatás minimalizálása a
Toyota üzleti tevékenységének minden részét
áthatja. Járműveink minden egyes alkatrészét úgy
tervezzük meg, arra összpontosítva, hogy életciklusuk során a lehető legkisebb terhet róják környezetünkre. Az új RAV4 (motorkód: 2AR-FXE)
életciklus-elemzése azt mutatta ki, hogy az előző
modellhez képest valamennyi fő környezetkárosító
anyag emissziója csökkent, valamint jelentős
mértékben mérséklődött a szén-dioxid (CO2, 23%),
a nitrogénoxid (NOx, 35%), a részecske (35%) és
a nem metán alapú szénhidrogének (13%)
kibocsátása is.

5
CSÖKKENTÉS, ÚJRAFELHASZNÁLÁS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Ez a mottó a Toyota gondolkodásában már
a kezdetek óta központi szerepet tölt be.
Például minden RAV4 95%-ban újrafelhasználható, újrahasznosítható, a könnyebb szétszerelés érdekében a felhasznált anyagokat kóddal
láttuk el, és a négy nehézfémet – összhangban a
2000/53/EC EU-direktívával – teljes mértékben
kiszűrtük a gyártásból. Környezetvédelmi politikánk
lényeges része, hogy minden Toyota tulajdonosnak
környezetbarát megoldást kínáljunk selejtezésre
váró autójának leadására. Az ezzel kapcsolatos
információkat a www.toyota.hu honlapon találja
meg, illetve Toyota márkakereskedője is örömmel
nyújt tájékoztatást a részletekről.
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4
HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
Vezesse Toyotáját kicsit nagyobb odaﬁgyeléssel, és
amellett, hogy csökken az üzemanyagköltsége, akár
30%-kal is mérsékelheti autója CO2-kibocsátását.
Márkakereskedéseinkben megosztják Önnel, hogyan
hozhatja ki a legtöbbet új autójából, és hogyan tudja
az üzemanyag-felhasználást optimális szinten tartani.
A használat során bízza jól képzett szakembereinkre
a karbantartásokat, hogy autója kiváló teljesítménye
folyamatosan biztosított legyen. Érdeklődjön márkaszervizünkben az Optiﬁt termékek felől, ugyanis a
felújított gyári alkatrészek használata szintén csökkenti a környezetre gyakorolt hatást.

2
LOGISZTIKA
A helyi gyártatás egyben azt is jelenti, hogy rövidebb úton tudjuk termékeinket a célállomásra
eljuttatni, ami nagymértékben hozzájárul a környezetre gyakorolt hatás csökkentéséhez. Legyen
szó az alkatrészek szállításáról gyárainkba, vagy a
járművek és alkatrészek márkakereskedéseinkbe
juttatásáról, folyamatosan optimalizáljuk a
rakományterhelést, a lehető legrövidebb
úton végezzük a kiszállítást, és a lehető
legtöbbször használunk vasúti fuvarozást.

3
MÁRKAKERESKEDÉSEK
A Toyota márkakereskedői hálózat környezetvédelmi
hatékonyságának jobbítását folyamatos feladatnak
tekintjük. A fenntarthatóság jegyében született kezdeményezéseink – többek között energiafelhasználási
audit, az esővíz visszaforgatása, az épületek még
hatékonyabb szigetelése, megújuló energiaforrások
még nagyobb mértékben történő használása – nagyban
hozzájárulnak az energia- és vízfogyasztás, valamint a
keletkező hulladék mennyiségének csökkentéséhez.
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RAV4
ÚJ PERSPEKTÍVÁT
NYIT, ÉLRE TÖR
AZ IZGALMASABB
UTAZÁSOKÉRT, MINDENFÉLE
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.
Szeretné felfedezni a hibrid technológia és
az új RAV4 univerzális képességei közötti
tetterős szövetséget? Látogasson el
honlapunkra a www.toyota.hu-ra, vagy
egyeztessen időpontot egy tesztvezetésre Toyota márkakereskedőjével.
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RAV4. SUV. ÚJRAÉRTELMEZVE.
www.toyota.hu

Folytassa a RAV4
felfedezését és olvassa
be ezt a QR kódot
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