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ЦЕНА

94 990 ЛВ
2.5 PLUG-IN HYBRID
E-CVT | 306 К.С. (AWD-i)




10 години гаранция Toyota Relax
10 години безплатна грижа за хибридната батерия

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ
STYLE
ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС























 зход за 12V в багажника и в централната конзола
И
Изход 220V в багажника
Двузонов автоматичен климатик
Хромирани акценти във вентилационни отвори
Филтър за чист въздух
Поленов филтър
Въздуховоди на задните места
Имобилайзер
Помощни дръжки над главите за предните и задните
странични места
Щора за багажник
Отделение за вещи под кората на багажника
Електрическо отваряне на багажника с бутон, от купето и от
ключа
Поставки за бутилки в предните и задните врати
Електрическа ръчна спирачка
Безжично зареждане за мобилни телефони с Qi
технология
Закачалки (2 бр) за задни места
Предни и задни поставки за чаши
Светло синьо амбиентно осветление на предните поставки
за чаши
Меки на допир материали в долната част на приборното
табло и вратите
Светло синьо амбиентно осветление на откритите
повърхности
Подлакътници на вратите с имитация на кожа
Вътрешни дръжки на вратите от сатениран хром
































 тартиране на двигателя с бутон
С
Централен подлакътник
Отопление на предните седалки
Електрически настройки на шофьорската седалка по
височина, дължина и лумбална опора
Ръчни настройки на предната пътническа седалка по
височина и дължина
Заключване на жабката
Фиксирани задни подглавници
Цветен 7” TFT мултиинформационен дисплей
Дигитален скоростомер
Дигитално огледало за обратно виждане
LED осветление в багажника
LED Централно осветление
LED персонални лампи
Осветление при влизане в купето
Бордово зарядно устройство за бързо зареждане от 6.6 кВт
Заден подлакътник
Делими и сгъваеми седалки в съотношение 60:40 с лесно
сгъване
Отопляеми външни задни седалки
Таван с черна тапицерия
Седалки с тапицерия от еко-кожа
Джобове на гърба на предните седалки
Отопляем кожен волан
Регулируем във височина и дълбочина волан
Сенници за водача и пътника с огледала и осветление
Предупреждение за ниско ниво на течността за чистачки
Предни и задни електрически прозорци със защита от
прищипване
Отопляемо челно стъкло
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STYLE

(Продължение)
ЕКСТЕРИОР





























 нтена тип акулова перка
А
Високо монтирана трета стоп светлина (LED)
LED стопове
Двоен ауспух
Централно заключване с дистанционно управление
Система за безключово влизане и стартиране на
автомобила (Smart Entry & Smart Start)
Електрически регулируеми, отопляеми и сгъваеми
странични огледала
Декоративни светлини във външните огледала
Мигачи, интегрирани в страничните огледала
Странични черни защитни лайстни на вратите
Горна предна решетка тип “пчелна пита” в черно
LED дневни светлини
Автоматични фарове
LED фарове за мъгла с черни гнезда
Дюзи за почистване на фаровете
Дву-лъчеви LED предни светлини с функция „Изпрати
ме до вкъщи”
7.5 м. кабел за домашно зареждане
7.5 м. кабел с калъф за зареждане от зарядни станции
Предни и задни калобрани
Предни и задни паркинг-сензори
Автоматични чистачки със сензор за дъжд
Заден спойлер
Черни релси на покрива
LED мигачи
Временно резервно колело
19” фрезовани сиви алуминиеви колела
Отопление на дюзите за чистачките
Затъмнени задни странични стъкла

А
 КТИВНА БЕЗОПАСНОСТ,
ДИНАМИКА НА ШОФИРАНЕ И ОКАЧВАНЕ
















 нтиблокираща спирачна система (ABS) с електрическо
А
разпределение на спирачното усилие (EBD)
Спирачен асистент (BA)
Система за предупреждение при внезапно спиране
(EBS)
Системата за следене на мъртва точка (Blind Spot
Monitor)
Избор на режим на управление
Автоматично превключване между дълги и къси
светлини
Асистент за следване на траекторията на пътната лента
с корекция в управлението
Система за предотвратяване на сблъсък с разпознаване
на пешеходци (денем и нощем) и колоездачи (денем)
Система следяща трафика зад автомобила (Rear Cross
Traffic Alert)
Регулируем ограничител на скоростта (ASL) с памет и
управление от волана
Интелигентен адаптивен круиз контрол с управление от
волана
Памер на ограничителя на скоростта
Асистент за потегляне по наклон (HAC)
Електрическо сервоуправление (EPS)
Система за управление на динамичната устойчивост на
автомобила (VSC, Vehicle Stability Control)

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ












 зключване на въздушната възглавница на пътника до
И
водача
Детектор за въдушна възглавница на пътника отпред
7 SRS въздушни възглавници
Автоматично заключване на вратите по време на
движение
Заключване на задните врати за безопасност на децата
Предупреждение за вниманието на водача
Система за аварийно обаждане
Предни седалки със система за намаляване на
възможността от травми при камшичен удар
ISOFIX система за закрепяне на детски седалки
Сигнал за непоставени колани на задните седалки
Предупреждаваща система, следяща налягането в
гумите Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

















 AB+ дигитално радио
D
Bluetooth® система за провеждане на телефонни
разговори
MyT услуги за свързаност
JBL аудиосистема с 9 тонколони, вкл. субуфер
Интеграция за смартфон с Android Auto и Apple CarPlay
Мултимедийна система Toyota Touch® 2 с 9” сензорен
дисплей
2 USB порта в предната и 2 в заната част на автомобила
360º монитор за панорамна гледка
Визуализация на камерата за заден ход в
мултимедийния дисплей с динамично насочващи
линии
Управление на аудио системата от волана
Управление на телефонните обаждания от волана
Управление на функцията “Гласово разпознаване”
от волана
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СТАНДАРТНО

 10 години гаранция с Toyota Relax
 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

 12 години гаранция срещу перфорация от корозия
 Оригинални комплекти текстилни и гумени стелки

TOYOTA SAFETY SENSE
СИСТЕМА TOYOTA SAFETY SENSE ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ, ЗА АКТИВНА БЕЗОПАСНОСТ, ВКЛЮЧВАЩА:				
Активна система, спомагаща за избягване на сблъсък (PCS, Pre-Crash Safety) с Автоматична аварийна спирачка (AEB, Automatic
Emergency Brake) и Разпознаване на пешеходци през деня и нощта, както и велосипедисти през деня. Системата PCS следи пътните
условия пред автомобила за наличие на препятствия. При риск от катастрофа с автомобил или пешеходец: 1) предупреждава водача
звуково и визуално, 2) подпомага спирачното усилие на водача, с цел по-бързо спиране, 3) при липса на реакция на водача,
автоматично активира аварийната спирачка (10-180 км/ч | до 80 км/ч за пешеходци).
Интелигентен Адаптивен автопилот (Intelligent Adaptive Cruise Control), който поддържа постоянна, зададена скорост и постоянна
дистанция зад предходния автомобил и следи за преупрежденията за ограничение на скоростта. Дистанцията до предходния
автомобил се регулира от волана до три нива: 30м, 40м, 50м. Системата функционира при скорост 40-180 км/м.
Система за предупреждение при напускане на пътната лента и Асистент за следване на пътната лента (LTA Lane Trace Assist), която чрез
камера следи маркировката на избраната пътна лента и подържа траекторията. При риск автомобилът да напусне пътната лента,
системата предупреждава водача звуково и визуално. Системата се управлява от волана и функционира при скорост 50-180 км/ч и
наличие на ясна, двустранна маркировка на пътната лента.
Асистент за автоматично превключване между дълги и къси светлини (AHB, Automatic High Beam), който регистрира фарове на
насрещни автомобили, габаритни светлини на предхождащи автомобили и улично осветление и автоматично превключва между дълги
и къси светлини, за да предотврати заслепяване на другите участници в движението (40-180 км/ч).
Асистент за регистриране на пътни знаци (RSA, Road Sign Assist). Чрез камера системата регистрира знаци за ограничения на
скоростта и изпреварването и ги визуализира на мултиинформационен дисплей. Когато автомобилът се движи със скорост над
позволената или изпреварва при забрана, системата предупреждава водача звуково и визуално.

ЦВЕТОВЕ
ЗАБЕЛЕЖКА: В цената на екстериорния цвят на всеки автомобил RAV4 е включено
специално покритие с оригинален нано-препарат Toyota ProTect, положено за защита
на автомобила от драскотини и по-лесно измиване от полепнали мръсотия и насекоми.
Защитата включва всички външни метални части, както и страничните и задните стъкла.
* Металик.
§ Перла.

о*
сив
2Q
Y
249 Среб
рис
0л
в
то

Екстериор дължина (мм)

4600

Задна колея (мм)

1630 / 1640*

Екстериор ширина (мм)

1855

Преден надвес (мм)

910

Екстериор височина (мм)
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Междуосие (мм)

2690
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ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.5 PLUG-IN AWD-i E-CVT
Hybrid AWD-i /
Задвижване на четирите колела

Тип задвижване

Автоматична хибридна
E-CVT

Трансмисия

Тип и брой предавки

Работен обем на двигателя

см3

2 487

Тип

Литиево-йонна

Батерия

Капацитет (кВт/ч)

18.1

Бордово зарядно устройство

Мощност (кВт)

6.6

Автономен електрически режим

Пробег
смесен / градски (до км)

Максимална системна мощност на хибридната система

к.с.

Максимална мощност на двигател с вътрешно горене

к.с. при об./мин

Максимална мощност на преден електромотор

кВт/ч

134

Максимална мощност на заден електромотор

кВт/ч

40

Максимален въртящ момент двигател с вътрешно горене

Нм при об./мин

Максимален въртящ момент на преден електромотор

Нм

270

Максимален въртящ момент на заден електромотор

Нм

121

Максимална скорост

км / ч

180

Ускорение (0-100 км/ч)

секунди

6.0

Разход (комбиниран цикъл)* WLTP

л / 100 км

1.0*

Вместимост на резервоара

литри

55

Емисии CO2
(комбиниран цикъл)* WLTP

г / км

22*

75 / 98
306
185 / 6 000

227 / 3 200 - 3 700

Екологична норма

EURO 6AP

Окачване

тип

Предно, независимо окачване тип MacPherson / Задно,
независимо окачване с двойни носачи

Дължина / Широчина / Височина

мм

4 600 / 1 855 / 1 690

Междуосие

мм

2 690

Минимален пътен просвет (клиренс)

мм

190

Собствено тегло (мин. – макс.)

кг

1 930 - 2 000

Максимално допустимо тегло (мин. – макс.)

кг

2 510

Капацитет на теглене ремарке
(със спирачки/без спирачки)

кг

Вместимост на багажника **

литри

1 500 / 750
500 / 1 168 / 1 604

*	За първите 100 км. Разходът на гориво и емисиите на CO2 са измерени в контролирана среда според Директива 80/1268/ЕЕС.
Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) променят реалните показатели.
**	Измервания според метода VDA на автомобил с временна резервна гума. 1-ва цифра: При изправени задни седалки и запълване с товар до защитната кора в
багажника. 2-ра цифра: При изправени задни седалки и запълване с товар до тавана. 3-та цифра: При сгънати задни седалки и запълване с товар до тавана.

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 0700 700 66; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; Т.С.Ц. Велико Търново,
тел. 062/ 690 039; МОТОТОМ, Добрич, тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880;
ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10;
ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ПОЛИХРОНОВ Мотърс, Хасково, тел. 0897 934246
Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни,
като могат да варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай.
Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга
информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA. Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и
сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба
на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен договор за продажба със съответния клиент.
В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито
и да е други държавни данъци и/или такси.
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