RAV4

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
VAATAME IGA PÄEV TULEVIKKU, LIIGUME EDASI, ARENEME. SOOVIME
INIMESI RÕÕMUSTADA – TOOTA AUTOSID, MIS ÜLETAVAD OOTUSI,
PAKUVAD PÕNEVUST JA ERUTAVAD, KUID SAMAS SISENDAVAD
KINDLUSTUNNET JA SOBIVAD TÄNAPÄEVA ELUSTIILIGA NAGU
VALATULT. SUHTUGE MEISSE KUI ENDASTMÕISTETAVASSE.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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RAMBIVALGUSESSE
LOODUD
AVALDAGE MULJET
IGAL POOL
Uus stiilse kujunduse ja jõulise hoiakuga
RAV4 tekitab soovi teha üks tiir – olgu
põhjuseks linnatulede sära või seiklused
linnast väljas.
Uus ilme hõlmab dünaamilise kujundusega
esiosa, mille juurde kuuluvad omapärased
LED-esituled, seevastu täiustatud tagaosas
on LED-tagatuled koos ribatuledega, mis
annavad mudelile ainuomase ilme. RAV4
jõulist moodsat välimust täiendavad
muljetavaldavad valuveljed.
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KUJUNDUS
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MUUTKE VAATENURKA
JA ANDKE
INNOVATSIOONILE UUS
TÄHENDUS
UUS RAV4 HYBRID. ROHKEM
PÕHJUSEID TUTVUMISEKS
Esimest korda hübriidtehnoloogiaga varustatud
uus RAV4 paistab silma suurema võimsuse,
väiksemate ülalpidamiskulude, väiksema
heitkoguse, parema viimistletuse ja enneolematu
sõiduelamuse poolest. Uue RAV4 hübriidsüsteem
muudab igapäevaelu võimalikult pingevabaks. Tänu
kõrgele juhiistmele ja täiustatud hübriidsüsteemi
võimsusele on salong rahu ja vaikuse oaas. Ent uue,
kahe- ja neljarattaveoga RAV4 hübriidsüsteem
pakub kogu vajalikku võimsust just sel hetkel, mil te
seda vajate.
Kui olud muutuvad karmiks ja vajate lisaveojõudu,
pakub uus RAV4 Hybrid nelikvedu, mille puhul
tagumine elektrimootor veab tagarattaid
viivituseta. Nii võite kindel olla, et tulete keeruliste
olukordadega kenasti toime. Hübriidmudeli suur
veojõud – kuni 1650 kg – võimaldab teil oma kõige
väärtuslikuma vara endaga kaasa võtta.
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HÜBRIID
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ÕIGED
SAMMUD
KÕIK TÄIUSLIKULT
TASAKAALUSTATUD SÕIDU
NIMEL
Integreeritud dünaamiline veosüsteem
(IDDS) on nüüd veelgi nutikam ja
tuleb toime karmide oludega või suure
kiirusega kurvides. Meie nelikveoliste
bensiinimootoriga mudelite juhitavus on
erksam, võimaldades nautida dünaamilist
sisenemist kurvidesse ja tundlikumat rooli
ning tagades seeläbi suurema sõidurõõmu.
Tänu täiustatud helikindlusele on RAV4 oma
klassi vaikseim auto ning tee-, tuule- ega
rehvimüra ei riku pakutavat kogemust isegi
suurel kiirusel.

NELIKVEDU
Lahtise teekatte korral või
libedal teel jaotab süsteem
automaatselt ja pidevalt
pöördemomenti esi- ja
tagarataste vahel. See tagab
optimaalse haarduvuse ja
sõidustabiilsuse ning aitab
veelgi rohkem kütust säästa.
Integreeritud
INTEGRATEDdünaamiline
DYNAMIC
DRIVE
SYSTEM
veosüsteem
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SÕIDUDÜNAAMIKA
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MITMEKÜLGNE
TEGIJA
IGAKS SEIKLUSEKS
SOBIV SALONG
Meie viimase põlvkonna linnamaasturi
väljatöötamisel on mõeldud mugavusele
ja mitmekülgsusele: RAV4 paistab
silma soojendusega rooli, istmete
seadistusvõimaluste, mugavate panipaikade
ja hõlpsate laadimisvõimalustega.
Alates uute salongimaterjalide
esmaklassilisusest kuni uute elegantsete
istmekatete kvaliteedini – olenemata
sellest, millise RAV4 valite, tunnete, et selle
kvaliteetne salong on klass omaette.

ELEKTRILINE Tagaluuk
jA jALAVIIPEGA
AVATAV pakiruum
Pakiruumi käte abita
avamiseks hoidke
lihtsalt oma jalga
tagumise põrkeraua
all. Reguleeritaval
elektrilisel tagaluugil
on mälufunktsioon,
mis salvestab
automaatselt teile sobiva
avanemiskõrguse.
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SISEMUS

TÄIUSTATUD TEHNOLOOGIA, MIS
ON LOODUD JUST TEIE JAOKS
Uus RAV4 on tulvil läbimõeldud tehnoloogiat,
nagu uus 4,2-tolline värviline TFT-ekraan
näidikupaneelil, 7-tolline Toyota Touch® 2 koos
Bluetooth®-i, MP3-mängija, iPodi ühenduvuse
ja tahavaatekaameraga.
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NÄHKE
NÄHTAMATUT,
TEHKE VÕIMATUT
NAUTIGE PARIMAT
360-KRAADIST VAADET
Kas poleks tore, kui saaksite otse läbi auto
vaadates veenduda, et tee peal pole midagi?
Kuidas teile meeldiks 360-kraadine vaade?
Uues RAV4s on see võimalik. Kasutusele on
võetud kõige moodsam kaameratehnoloogia,
mille abil on manööverdamine lihtne nagu
lapsemäng. Neli kaamerat (üks igal küljel)
teevad RAV4 lähiümbrusest animeeritud
360-kraadise vaate ja kuvavad selle Toyota
Touch® 2 ekraanile. Tulemus on lihtsalt
hämmastav.
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RINGVAADE
Enne parkimiskohalt
liikuma asumist kuvab
animeeritud 360-kraadine
vaade selge 3D-graafikaga
video ümbrusest ja
võimalikest takistustest.

INNOVATSIOON
LÄBINÄGEMISVAADE
Jälgige ümbrust nii, nagu
auto oleks nähtamatu. See
võimaldab juhi vaatenurgast
auto ümbrust põhjalikult
kontrollida. Objektid näivad
suuremad ja selgemad
kui 360-kraadise vaate
puhul – nii ei jää teil midagi
märkamata.

LAI TAHAVAADE JA
PANORAAMVAADE
Nende kahe vaate
kombineerimine võimaldab
teil hõlpsamalt parkida.
Need toovad nähtavale
alad, mida tavalised
tahavaatemonitorid ei
suuda haarata. Näiteks
on võimalik suurendada
raskesti märgatavaid
väiksemaid objekte.

LAI EESTVAADE JA
PANORAAMVAADE
Selle režiimi abil saate
piiratud eestvaate korral
ohutult manööverdada.
180-kraadine kaamera
kuvab palju laiema ala,
kaasa arvatud pimealad. Sel
on ka suumimisfunktsioon,
mille saab aktiveerida
üksnes ekraanipuudutuse
abil.
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OHUTUS ON
ISEENESESTMÕISTETAV
TOYOTA SAFETY SENSE KUULUB
STANDARDVARUSTUSSE ALATES
VARUSTUSTASEMEST LUXURY
Toyota Safety Sense’i koosseisu kuuluvad
tipptasemel aktiivohutussüsteemid, mis
muudavad sõidu veel ohutumaks ja
nauditavamaks. Neist viis keskset on
kokkupõrke ennetussüsteem koos jalakäijate
tuvastamise funktsiooniga, sõidurajalt
lahkumise hoiatussüsteem koos rooli
korrigeerimisega, automaatsed kaugtuled,
liiklusmärkide jälgimise süsteem ja kohanduv
kiirushoidik. Peale nende on varustuses terve
hulk ohutust suurendavaid uuenduslikke
süsteeme. Lisateavet RAV4 ohutustehnoloogiate kohta leiate leheküljelt 44. Teine
võimalus on skaneerida kõrval lehel olevat
QR-koodi.
1. KOKKUPÕRKE ENNETUSSÜSTEEM KOOS JALAKÄIJATE
TUVASTAMISE FUNKTSIOONIGA
2. AUTOMAATSED KAUGTULED
3. KOHANDUV KIIRUSHOIDIK
4. SÕIDURAJALT LAHKUMISE HOIATUSSÜSTEEM KOOS
ROOLI KORRIGEERIMISEGA
5. LIIKLUSMÄRKIDE JÄLGIMISE SÜSTEEM
14

1

2

3

OHUTUS

1
4
5
Skaneerige seda
QR-koodi , et
saada lisateavet
ohutuse kohta.
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MOOTORID
MISTAHES ELUVIISI
JAOKS

2

3
1

1. ELEKTRIMOOTOR
2. BENSIINIMOOTOR
3. AKU

Pildil olev mudel: RAV4 Hybrid 2WD.
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Lisateavet hübriidi kohta
saate meie veebilehelt
toyota.ee/hybrid.

MOOTORID

HÜBRIID NELIK- VÕI ESIVEDU, BENSIINIMOOTOR KOOS NELIKVEOGA
VÕI DIISELMOOTOR KOOS ESIVEOGA – RAV4-L LEIDUB SOBIV
MOOTOR MISTAHES SEIKLUSTE JAOKS
Uuel RAV4-l on oma klassi kõige täiuslikum mootorivalik – alates hübriidsüsteemist kuni säästlike
diiselmootoriteni välja. Seega olenemata sellest, kas teie aeg kulub peamiselt lühikestele seiskamis- ja
käivitustsüklitega linnasõitudele või suure kiirusega sõitmisele mööda maanteid, sobib RAV4 teile ideaalselt.
Meie teedrajava hübriidtehnoloogiaga RAV4 Hybridil on võimsus ja ökonoomsus täiuslikus tasakaalus, millega
kaasnevad oma klassi parim CO2 heitkogus ja kütusekulu. Ühtlasi pakub hübriidmudel peaaegu hääletu liikuvuse ja
sõidunaudingu ainulaadset kombinatsiooni.
Meie täiustatud 2,0-liitriste bensiinimootorite juurde saab valida käsi- või Multidrive S-i käigukasti. Nende
mootorite võimsus on 152 DIN hj ja pöördemoment 196 Nm. Koos mudeliga RAV4 esitleme ka oma täiustatud uut
2,0-liitrist diiselmootorit, mille näitajad on muljetavaldavad: võimsus 143 DIN hj ja kiirendus 0–100 km/h
9,6 sekundit. Seda kõike pakutakse koos lineaarse reaktsiooni ja vaiksete sõiduomadustega.
BENSIIN

DIISEL

2,5-liitrine bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT

2,0-liitrine Valvematic,
Multidrive S või M/T

2,0-liitrine D-4D,
6 M/T

Võimsus
197 DIN hj

Võimsus
152 DIN hj

Võimsus
143 DIN hj

Kütusekulu* alates
4,9 l / 100 km

Kütusekulu* alates
6,5 l / 100 km

Kütusekulu* alates
4,7 l / 100 km

CO2 heitkogus* alates
115 g/km

CO2 heitkogus* alates
149 g/km

CO2 heitkogus* alates
123 g/km

Kiirendus
8,3 s
0–100 km/h

Kiirendus
9,9 s
0–100 km/h

Kiirendus
9,6 s
0–100 km/h

Saadaval
AWD ja 2WD mudelitel

Saadaval
AWD mudelitel

Saadaval
2WD mudelitel

HÜBRIID

* Kombineeritud tsüklis.
Multidrive S = sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast
e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast
M/T = käsikäigukast

AWD = nelikvedu

2WD = esivedu
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Varustustasemed
STANDARD, LUXURY
JA HYBRID LUXURY

Pildil olev mudel: RAV4 Hybrid Luxury.

VARUSTUSTASEMEL LUXURY KUULUVAD
STANDARDVARUSTUSSE TOYOTA SAFETY SENSE,
OHTRALT TEHNOLOOGIAT JA MUGAVUSVARUSTUST,
NT TOYOTA TOUCH® 2 MULTIMEEDIASÜSTEEM,
KIIRUSHOIDIK, VIHMA- JA HÄMARAANDUR NING
KAHETSOONILINE AUTOMAATNE KLIIMASEADE.
LISAKS KUULUB VARUSTUSTASEME HYBRID LUXURY
STANDARDVARUSTUSSE VÕTMETA
SISENEMISSÜSTEEM JA ELEKTRILINE TAGALUUK,
MIS SUURENDAVAD VEELGI TEIE MUGAVUST.
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Standard
Standardvarustus
—— 17-tollised terasveljed koos veljekapslitega
—— LED-päevatuled
—— Bi-halogeenesituled
—— Esitulede pesurid
—— Follow Me Home’i funktsiooniga esituled
—— Eesmised udutuled
—— LED-tagatuled koos ribatuledega
—— Katusekaared
—— Haiuimekujuline antenn
—— Kerevärvi elektrilised soojendusega
küljepeeglid

——
——
——
——
——
——

Mustast kangast istmekatted
Soojendusega juhi- ja kõrvaliste
Raadio
Lisasisend ja USB-pesa
Bluetooth®-i vabakäesüsteem
4,2–tolline värviline universaalnäidiku
TFT-ekraan
—— Nahkkattega rool (3 kodarat)
—— Manuaalne kliimaseade
—— Puldiga kesklukustus

VARUSTUSTASEMED

Pildil olev mudel: RAV4 Luxury.

Pildil olev mudel: RAV4 Hybrid Luxury.

LUXURY
Standardvarustus
(lisaks varustustasemele Standard)
—— 17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed
—— Hõbedane eesmine ja tagumine
allasõidutõke
—— Ohutuspakett Toyota Safety Sense
—— Kahetsooniline automaatne kliimaseade
—— Toyota Touch® 2 koos 7-tollise ekraaniga
—— Tahavaatekaamera
—— Vihmaandur
—— Hämaraandur

HYBRID LUXURY
——
——
——
——

Parkimisandurid ees ja taga
Kiirushoidik
Isetumenev tahavaatepeegel
Salongivalgustus keskmises
konsoolis
—— Elektriliselt kokkuklapitavad
küljepeeglid
Lisavarustus
—— Toonklaas
—— Soojendusega rool
—— Soojendusega klaasipesuri pihustid

Standardvarustus
(lisaks varustustasemele Luxury)
—— Hübriidile omase ainulaadse
kujundusega 17-tollised töödeldud
pinnaga valuveljed
—— Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
—— Elektriline tagaluuk
—— Hübriidile omane universaalnäidik
—— Hübriidsinine Toyota märk ja logo

Lisavarustus
—— Toonklaas
—— Soojendusega rool
—— Soojendusega klaasipesuri pihustid
—— Bi-LED-esituled
—— Päevatuled koos LED-ribatuledega
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Varustustasemed
LUXURY PLUS JA STYLE

Pildil olev mudel: RAV4 Style.

LUXURY PLUS

VARUSTUSTASE STYLE ON MÕELDUD NEILE, KES
HINDAVAD EELKÕIGE UUSI TRENDE. SELLELE ON
OMASED AINULAADSED 18-TOLLISED MUSTAD
töödeldud pinnaga VALUVELJED (VIIE
TOPELTKODARAGA), MUSTAD OSALISELT NAHAST
ISTMED JA ELEGANTNE MUST LAEKATE.
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Standardvarustus (lisaks
varustustasemele Luxury)
—— 18-tollised kõrgläikelised hõbedavärvi
valuveljed
—— Bi-LED-esituled
—— Päevatuled koos LED-ribatuledega
—— Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
—— Elektriline tagaluuk
—— Toonklaas
—— Soojendusega rool
—— Soojendusega klaasipesuri pihustid

Lisavarustus
—— Panoraamvaatemonitor
—— Pimeala jälgimise monitor ja
tagant ristsuunas läheneva sõiduki
hoiatussüsteem
—— Stiilipakett

VARUSTUSTASEMED

Pildil olev mudel: RAV4 Hybrid Style.

Pildil olev mudel: RAV4 Style.

HYBRID LUXURY PLUS

STYLE

Standardvarustus (lisaks
varustustasemele Luxury Plus)
—— Hübriidile omane universaalnäidik
—— Hübriidsinine Toyota märk ja logo
—— Soojendusega rool
—— Soojendusega klaasipesuri pihustid
Lisavarustus
—— Panoraamvaatemonitor
—— Pimeala jälgimise monitor ja
tagant ristsuunas läheneva sõiduki
hoiatussüsteem
—— Stiilipakett

Standardvarustus (lisaks
varustustasemele Luxury Plus)
—— 18-tollised töödeldud pinnaga ja
mustaks värvitud valuveljed Style
—— Must laepolster, musta kangaga kaetud
eesmised ja külgmised piilarid
—— Musta seemisnahkse ja kangast
viimistlusega istmed koos
nahkpolsterdusega
—— Musta seemisnahkse viimistlusega uksed
ja armatuurlaua alaosa

HYBRID STYLE
—— Elektriliselt reguleeritava kõrgusega
juhiiste
—— Elektriliselt reguleeritav juhiiste
—— Elektriliselt reguleeritav nimmetugi
juhiistmel
Lisavarustus
—— Panoraamvaatemonitor
—— Pimeala monitor ja tagant ristsuunas
läheneva sõiduki hoiatussüsteem

Standardvarustus (lisaks
varustustasemele Style)
—— Hübriidile omane universaalnäidik
—— Hübriidsinine Toyota märk ja logo
Lisavarustus
—— JBLi esmaklassiline helisüsteem
—— Panoraamvaatemonitor
—— Pimeala jälgimise monitor ja
tagant ristsuunas läheneva sõiduki
hoiatussüsteem
21

Varustustasemed
PREMIUM JA
PREMIUM PLUS

Pildil olev mudel: RAV4 Hybrid Premium.

PREMIUM

VARUSTUSTASEMEGA PREMIUM NÄEB TEIE RAV4
RAFINEERITUD VÄLJA. VALIGE MUST, BEEŽ, HALL
VÕI PUNAKASPRUUN NAHKKATE. VÄLIMUST
ILMESTAVAD 18-TOLLISED KÜMNE KODARAGA
LÄIKIVAD VALUVELJED.
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Standardvarustus (lisaks
varustustasemele Style)
—— 18-tollised kõrgläikelised
hõbedavärvi valuveljed
—— Hall laepolster ja eesmised/
külgmised piilarid
—— Nahkistmed (mustad, beežid, hallid
või punakaspruunid)
—— Juhiistme mälufunktsioon

—— Pimeala monitor ja tagant ristsuunas
läheneva sõiduki hoiatussüsteem
Lisavarustus
—— Elektriline katuseluuk
—— Teie valitud salongiviimistluse värv
(must, beež, hall või punakaspruun)
—— Panoraamvaatemonitor

VARUSTUSTASEMED

Pildil olev mudel: RAV4 Premium.

Pildil olev mudel: RAV4 Hybrid Premium.

HYBRID PREMIUM

PREMIUM PLUS

HYBRID PREMIUM PLUS

Standardvarustus (lisaks
varustustasemele Premium)
—— JBLi esmaklassiline helisüsteem
—— Hübriidile omane universaalnäidik
—— Hübriidsinine Toyota märk ja logo

Standardvarustus (lisaks
varustustasemele Premium)
—— Panoraamvaatemonitor
—— Elektriline katuseluuk
—— Toyota Touch® 2 & Go
navigatsioonisüsteem
—— Jalaviipega (käte abita) avatav elektriline
tagaluuk

Standardvarustus (lisaks varustustasemele
Premium Plus)
—— JBLi esmaklassiline helisüsteem
—— Hübriidile omane universaalnäidik
—— Hübriidsinine Toyota märk ja logo
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LISAVARUSTUS

DISAINKLEEBISED

TRANSPORT

Lisage oma RAV4-le
stiilset kontrasti ja
sportlikkust, kasutades
heledat tooni autol
musti või süsinikkiumustriga küljekleebiseid
ning tumedat tooni autol
hõbedasi küljekleebiseid.

Toyota veokonks – võimaldab muretult transportida seda,
mida vaja, nt paadikäru, rattahoidikut. Horisontaalselt või
vertikaalselt eemaldatav, koos juhtmestiku ja 13-klemmise
pistikupesaga.

24

Hõbedane

Süsinikkiumuster

Must

Kokkupandav jalgrattahoidik kahele rattale – veokonksule
paigaldatav jalgrattahoidik on turvaluku, integreeritud tulede
ja numbrimärgialusega ning 13-klemmise pistikuga. Selle saab
mugavalt kokku panna ja hoiustada ajaks, mil te seda ei vaja.

LISAVARUSTUS

STIILNE HÜBRIID
Põiktalad – kinnituvad katusekaartele, luues alusraami,
millele saab omakorda kinnitada katuseboksi,
jalgrattahoidiku jms.
Hoidikud katuseraamile – saadaval on valik katuseraamile
paigaldatavaid katusebokse, jalgratta-, suusa- ja
lumelauahoidikuid.

Alumiiniumist lävepakuliist Hybrid – loob ukseavale väärika
välimuse ning samas kaitseb seda kulumise eest.
Võtmekate Hybrid – uhke meeldetuletus selle kohta, et sõidate
Toyota hübriidiga.
Pakiruumi põhjamatt Hybrid – loodud spetsiaalselt RAV4
hübriidile, pehmest vastupidavast plastist. Libisemisvastane
põhjamuster hoiab asjad paigal.

Rohkem lisavarustust koos hindadega leiate RAV4 lisavarustusbrošüürist meie salongides või veebilehel www.toyota.ee.
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LISAVARUSTUS
KUJUNDAGE OMA MAITSE JÄRGI

1.

3.

2.

4.

Toyota lisavarustus on kvaliteetne ja funktsionaalne
ning sobib teie RAV4 ideaalselt.
Rohkem lisavarustust koos hindadega leiate RAV4
lisavarustusbrošüürist meie salongides või
veebilehel www.toyota.ee.

Skaneerige
seda QR-koodi,
et vaadata
kogu RAV4
lisavarustuse
valikut koos
hindadega.
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1. SÜSINIKKIUST KATTEGA peeglid
Süsinikkiust kattega peeglid lisavad sportlikkust ning
sobivad eriti hästi koos lisavarustusena pakutavate
süsinikkiust küljekleebistega.

3. Valgustusega lävepakud
Harjatud roostevabast terasest valgustatud RAV4
logoga lävepakud kaitsevad stiilselt ukseläve
kulumise eest.

2. Pakivõrk
Tagab pakiruumis asjade paigalpüsimise.

4. REGULEERITAV hoidik tahvelarvutile
Hoidik asetatakse spetsiaalsele alusele, mis omakorda
kinnitub tihkelt peatoe klambrite ja pulkade külge.
Fikseerib igat tüüpi tahvelarvuti, olenemata
mõõtudest. Lihtne paigaldada ja mugav kasutada.

LISAVARUSTUS

5.

6.

7.–8.

5. Ratta lukkmutrid
Karastatud terasest kroomitud ümara profiiliga lukkmutrid
sobivad olemasolevate rattamutritega hästi kokku. Mutrite
ainulaadne koodvõti kaitseb tõhusalt teie sõiduki väärtuslikke
valuvelgi.

7. VALUVELGEDEL TALVEREHVID
Säästke suvevelgi karmist talvest ning muutke rehvivahetus
veelgi kiiremaks ja mugavamaks. Rehvikomplektis on Toyota
originaalvaluveljed (pildil) koos tippklassi naast- või lamellrehvidega.
Küsige pakkumist Toyota esindusest.

6. Rehvihoiustamise kotid
Kaitsevad hoiustamisel rehve ja velgi kahjustuste eest, mugav
sang lihtsustab rehvi kandmist. Sobivad 13–20-tolliste rehvide
hoiustamiseks.

8. Porikaitsmed
Vähendavad sõiduki kerele paiskuva vee, pori ja kivikeste hulka.
Saadaval nii esi- kui ka tagarataste jaoks.
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KEREVÄRVID

040 Pure White

1G3 Ash Grey*

4T3 Bronze*
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KEREVÄRVID

070 Pearl White§

1D6 Zircon Silver*

209 Night Sky Black*

3T0 Garnet Red*

4U5 Dark Brown*

221 Midnight Emerald Blue
* Metallikvärv.

§

Pärlmuttervärv.
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VELJED

17-tollised terasveljed kahevärviliste (musta
ja hõbedast värvi) ilukilpidega (5 kodaraga)
Varustustaseme Standard standardvarustuses

18-tollised läikivad valuveljed (10 kodaraga)
Varustustasemete Luxury Plus, Premium ja
Premium Plus standardvarustuses

18-tollised läikivad valuveljed (10 kodaraga)
Varustustasemete Luxury Plus, Premium ja
Premium Plus standardvarustuses
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18-tollised antratsiidivärvi valuveljed
Pitlane II
Kõigi varustustasemete lisavarustuses

VELJED

17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed
(5 topeltkodaraga)
Varustustaseme Luxury standardvarustuses

17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed (5 topeltkodaraga, hübriidile omane ainulaadne kujundus)
Varustustaseme Hybrid Luxury standardvarustuses

18-tollised mustad töödeldud pinnaga
valuveljed (5 topeltkodaraga)
Varustustasemete Style ja Style Limited
standardvarustuses; võimalus lisada
varustustasemel Luxuy Plus koos stiilipaketiga

17-tollised antratsiidivärvi töödeldud
pinnaga valuveljed Poseidon
Kõigi varustustasemete lisavarustuses

17-tollised antratsiidivärvi töödeldud pinnaga
valuveljed (5 topeltkodaraga)
Kõigi varustustasemete lisavarustuses

18-tollised hõbedased valuveljed
Pitlane II
Kõigi varustustasemete lisavarustuses

18-tollised antratsiidivärvi töödeldud
pinnaga valuveljed Pitlane II
Kõigi varustustasemete lisavarustuses

18-tollised mattmustad valuveljed Pitlane II
Kõigi varustustasemete lisavarustuses
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INDIVIDUAALNE
MUGAVUS JA STIIL
KÕIGILE

Must kangas
Varustustasemete Standard,
Luxury ja Luxury Plus
standardvarustuses
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Must seemisnahk/kangas
koos nahkpolsterdusega
Varustustaseme Style
standardvarustuses

VIIMISTLUS

Must või beež nahk
Teie valitud viimistlus
varustustasemetel Premium
ja Premium Plus (valida saab
nelja viimistlusvariandi vahel)

Hall või punakaspruun nahk
Teie valitud viimistlus
varustustasemetel Premium
ja Premium Plus (valida saab
nelja viimistlusvariandi vahel)

Must ja punane nahk koos
horisontaalselt tepitud
paneelide ja reljeefse RAV4
logoga
Kõigi varustustasemete
lisavarustuses

Must ja beež nahk koos
horisontaalselt tepitud
paneelide ja reljeefse RAV4
logoga
Kõigi varustustasemete
lisavarustuses

Must nahk koos
horisontaalselt tepitud
paneelide ja reljeefse RAV4
logoga
Kõigi varustustasemete
lisavarustuses

Kogu nahksisu valiku nägemiseks võtke ühendust oma Toyota edasimüüjaga või vaadake veebilehte www.toyota.ee.
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TEHNILISED ANDMED
2,0-liitrine
Valvematic, bensiin,
6 M/T, AWD

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin, Multidrive S,
AWD

2,0-liitrine D-4D,
diisel, 6 M/T,
2WD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, AWD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, 2WD

Kombineeritud (l / 100 km)

6,7*/7,0§

6,5*/6,5§

4,7*/4,7§

5,0*/5,1§

4,9*/5,0§

Linnas (l / 100 km)

8,9*/9,0

8,2*/8,2

5,4*/5,5

§

5,1*/5,1

4,8*/4,9§

Maanteel (l / 100 km)

5,8*/5,8§

5,6*/5,6§

4,3*/4,3§

4,9*/4,9§

5,0*/5,0§

Soovitatav kütus

Pliivaba bensiin 95
või parem

Pliivaba bensiin 95
või parem

Diislikütus tsetaaniarvuga 45 või parem

Pliivaba bensiin 95
või parem

Pliivaba bensiin 95
või parem

Kütusepaagi maht (liitrit)

60

60

60

56

56

155*/161§

149*/152§

123*/124§

117*/118§

115*/116§

KESKKONNAOMADUSED
Kütusekulu (kehtivate õigusaktide järgi)

§

§

§

Süsinikdioksiid, CO2 (kehtivate õigusaktide järgi)
Kombineeritud (g/km)

Heitgaasid (ELi määrus (EÜ) nr 715/2007, viimati muudetud määrusega (EL) nr 2015/45W) ja müratasemed
Euroklass

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

Vingugaas, CO (mg/km)

342,2

308,7

274,8

267,6

262,9

Süsivesinikud, THC (mg/km)

30,4

41,7

-

49,8

41,5

Süsivesinikud, NMHC (mg/km)

26,7

37,8

-

44,5

36,7

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

35,3

23,5

25,5

9,2

7,1

Süsivesinikud, THC, ja lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

-

-

48,7

-

-

Suitsuosakesed (mg/km)

-

-

0,78

-

-

Müratase sõidu ajal (dB(A))

71,7

68,8

71,5

68,8

67,8

2,0-liitrine
Valvematic, bensiin,
6 M/T, AWD

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin, Multidrive S,
AWD

2,0-liitrine D-4D,
diisel, 6 M/T,
2WD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, AWD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, 2WD
2AR-FXE

MOOTOR
Mootori kood

3ZR-FAE

3ZR-FAE

2WW

2AR-FXE

Silindrite arv

Reas 4

Reas 4

Reas 4

Reas 4

Reas 4

Klapimehhanism

16 klappi, DOHC,
Valvematic ja Dual
VVT-i

16 klappi, DOHC, Valvematic
ja Dual VVT-i

16 klappi, DOHC,
hüdraulilise klapiga
lõtkukompensatsioon
(HVCC)

16 klappi, DOHC, Dual
VVT-i

16 klappi, DOHC, Dual
VVT-i

Toitesüsteem

Sissepritse

Sissepritse

Common Rail

Sissepritse

Sissepritse

Töömaht (cm3)

1987

1987

1995

2494

2494
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TEHNILISED ANDMED

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin,
6 M/T, AWD

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin, Multidrive S,
AWD

2,0-liitrine D-4D,
diisel, 6 M/T,
2WD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, AWD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, 2WD

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm)

80,5 x 97,6

80,5 x 97,6

84,0 x 90,0

90,0 x 98,0

90,0 x 98,0

Surveaste

10,5 : 1

10,5 : 1

16,5 : 1

12,5 : 1

12,5 : 1

Suurim võimsus (DIN hj)

152

152

143

155

155

Suurim väljundvõimsus (kW / p/min)

112/6200

112/6200

105/4000

114/5700

114/5700

Suurim pöördemoment (Nm / p/min)

196/4000

196/4000

320/1750–2250

206/4400–4800

206/4400–4800

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj)

-

-

-

197

197

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW)

-

-

-

145

145

Eesmine elektrimootor: tüüp

-

-

-

Püsimagnetiga
sünkroonmootor

Püsimagnetiga
sünkroonmootor

Eesmine elektrimootor: suurim võimsus (kW)

-

-

-

105

105

Eesmine elektrimootor: suurim pöördemoment (Nm)

-

-

-

270

270

Eesmine elektrimootor: suurim pinge (V)

-

-

-

650

650

Hübriidsõiduki aku: tüüp

-

-

-

Nikkel-metallhüdriidaku

Nikkel-metallhüdriidaku

Hübriidsõiduki aku: nimipinge (V)

-

-

-

244,8

244,8

Hübriidsõiduki aku: akumoodulite arv

-

-

-

204

204

Hübriidsõiduki aku: aku võimsus (3 h, Ah)

-

-

-

6,5

6,5

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin, 6 M/T,
AWD

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin, Multidrive S,
AWD

2,0-liitrine D-4D,
diisel, 6 M/T,
2WD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, AWD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, 2WD

Tippkiirus (km/h)

185

185

195

180

180

0–100 km/h (s)

9,9

10,7

9,6

8,3

8,3

MOOTOR

KIIRUSOMADUSED

VEDRUSTUS

PIDURID

Esivedrustus

MacPhersoni vedrustus

Esipidurid

Ventileeritud ketaspidurid

Tagavedrustus

Topeltõõtsharkidega vedrustus

Tagapidurid

Ketaspidurid

Kütusekulu, CO2 heitkogus ja müratase on mõõdetud põhitootel kontrollitud keskkonnas Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa õigusnormide kohaselt. Teie sõiduki kütusekulu ja CO2 väärtused võivad
mõõdetust mõnevõrra erineda. Sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus sõltuvad sõidustiilist ja teistest teguritest (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, paigaldatud varustus, koorem, kaassõitjate arv).
M/T= käsikäigukast
* 17-tolliste velgedega

e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast
§
18-tolliste velgedega

AWD = nelikvedu

2WD = esivedu
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TEHNILISED ANDMED
MAHUTAVUS

2,0-liitrine
Valvematic, bensiin,
6 M/T, AWD

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin, Multidrive S, AWD

2,0-liitrine D-4D,
diisel, 6 M/T, 2WD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, AWD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, 2WD

Pakiruumi maht pakiruumi katteni (liitrit)

547

547

547

501

501

Pakiruumi maht laeni, tagaiste üleval (liitrit)

1167

1167

1167

1054

1054

Pakiruumi maht laeni, tagaiste all (liitrit)

1735

1735

1735

1633

1633

2,0-liitrine
Valvematic, bensiin,
6 M/T, AWD

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin, Multidrive S, AWD

2,0-liitrine D-4D,
diisel, 6 M/T, 2WD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, AWD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, 2WD

Välispikkus (mm)

4605

4605

4605

4605

4605

Välislaius (mm)

1845

1845

1845

1845

1845

Väliskõrgus (mm)

1675

1675

1675

1675

Rööbe ees (mm)

MÕÕTMED JA MASSID

1675

§

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570§

Rööbe taga (mm)

1560*/1570

§

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570§

Ülend ees (mm)

930

930

930

930

930

Ülend taga (mm)

1015

1015

1015

1015

1015

Teljevahe (mm)

2660

2660

2660

2660

Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m)

5,3*/5,6

Salongi pikkus (mm)
Salongi laius (mm)

§
§

§
§

§
§

2660

5,3*/5,6

5,3*/5,6

5,3*/5,6

5,3*/5,6§

1935

1935

1935

1935

1935

1505

1505

1505

1505

1505

Salongi kõrgus (mm)

1220

1220

1220

1220

1220

Pakiruumi kogupikkus, tagaistmed üleval (mm)

1025

1025

1025

1025

1025

Pakiruumi kogupikkus, tagaistmed all (mm)

1720

1720

1720

1637

1637

Pakiruumi kogulaius (mm)

1335

1335

1335

1335

1335

Pakiruumi kogukõrgus (mm)

945

945

945

945

945

Täismass (kg)

2100

2110

2135

2270

2205

Tühimass (kg)

1490–1585

1520–1615

1535–1625

1690–1785

1625–1720

Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg)

2000

1500

2000

1650

800

Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg)

750

750

750

750

750

§

§

§

§
− = puudub
 = lisavarustus
* 17-tolliste valuvelgedega
18-tolliste velgedega
 = standardvarustus
e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast
M/T= käsikäigukast
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§

AWD = nelikvedu

2WD = esivedu

TEHNILISED ANDMED

MAASTIKUSÕIDUOMADUSED

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin, 6 M/T, AWD

2,0-liitrine Valvematic,
bensiin, Multidrive S, AWD

2,0-liitrine D-4D,
diisel, 6 M/T, 2WD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga hübriid,
e-CVT, AWD

2,5-liitrine
bensiinimootoriga
hübriid, e-CVT, 2WD

Minimaalne kliirens liikumisel (mm)

187

187

178

177

177

Pealesõidunurk (°)

19

19

19

19

19

Eemaldumisnurk (°)

23

23

23

22

22

Tipunurk (°)

17

17

19

16

16

Bensiin ja diisel

Hübriid

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

17-tollised terasveljed kahevärviliste
(musta ja hõbedast värvi) ilukilpidega (5 kodaraga)



−

−

−

−

−

17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed
(5 topeltkodaraga)

−



−

−

−

17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed
(5 topeltkodaraga, hübriidile omane kujundus)

−

−

−

−

18-tollised mustad töödeldud pinnaga valuveljed
(5 topeltkodaraga)

−

−





VELJED

Premium Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

−

−

−

−

−

−

-

−

−

−

−

−

−

−

-

−

−

−



−

−

−

−

-



−

−

−







−

-

−

−



−

−





−



−

−





Ajutine tagavararatas



























1675 mm

18-tollised läikivad valuveljed (10 kodaraga)

1560*/1570 mm
1845 mm

1015 mm

2660 mm
4605 mm

930 mm

1560*/1570 mm
1845 mm
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VARUSTUS
Bensiin ja diisel

VÄLIMUS

Hübriid

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Halogeenesituled LED-päevatuledega





−

−

−

−

−



−

−

−

−

−

Bi-LED-esituled ja LED-ribadega päevatuled

−

−























Esitulede pesurid



























Eesmised udutuled



























LED-tagatuled



























Kõrgele paigaldatud LED-pidurituli



























Must ja kerevärvi eesmine ja tagumine põrkeraud









−

















Mustad kaitseliistud ustel ja rattakoopa liistud









−

















Kerevärvi küljepeeglid









−

















Kerevärvi uksekäepidemed



























Stiilipakett
18-tollised mustad töödeldud pinnaga
valuveljed (235/55R18)
Must laepolster

−

−







−

−

−







−

−

Style Limited pakkumine– saadaval värvidega
Dark Blue (221) ja Silver (1D6)
Kerevärvi eesmine põrkeraud
Kerevärvi tagumine põrkeraud
Kerevärvi kaitseliist ustel
Kerevärvi rattakoopaliist
Hõbedane allasõidutõke värvi Dark Blue (221) korral,
Must allasõidutõke värvi Silver (1D6) korral

−

−

−

−



−

−

−

−

−



−

−

Hõbedane eesmine ja tagumine allasõidutõke

−







−











−





Elektrilised soojendusega küljepeeglid



























Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid

−

























Sisseehitatud suunatuledega küljepeeglid



























Katusekaared



























Tagaspoiler



























Elektriline katuseluuk

−

−

−

−

−





−

−

−

−
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VARUSTUS

Bensiin ja diisel

VÄLIMUS

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Hübriid

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Kroomitud külgmised aknaraamid



























Kerevärvi uksekäepidemed



























Toonklaas

−

























Haiuimekujuline antenn



























Bensiin ja diisel

MUGAVUS

Hübriid

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus


Nahkkattega rool

























Soojendusega rool

−

























Käsitsi kallutatav teleskooproolisammas



























Puldiga kesklukustus



























Kiirustundlik automaatne ukselukustus



























Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

−

−























Salongi sisenemise valgustus



























Follow Me Home’i funktsiooniga esituled



























Elektriline tagaluuk

−

−























Jalaviipega (käte abita) avatav elektriline tagaluuk

−

−

−

−

−

−



−

−

−

−

−



Kiirushoidik

−

























Käsitsi reguleeritav tahavaatepeegel



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Isetumenev tahavaatepeegel

−

























Manuaalne kliimaseade



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Kahetsooniline automaatne kliimaseade

−

























 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = ei ole saadaval
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VARUSTUS
Bensiin ja diisel

MUGAVUS

Hübriid

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Vihmaandur

−

























Hämarandur

−

























Eesmised parkimisandurid

−

























Tagumised parkimisandurid

−

























Automaatne esitulede kõrguse reguleerimine

−

−











−











Seemisnahast ja nahast ehised armatuurlaual

−

−

−





−

−

−

−





−

−



Nahast ehised armatuurlaual

























Jalaruumi ja konsooli valgustus

−

























Pakiruumi valgustus



























Tekstiilviimistlus ustel



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Seemisnahast viimistlus ustel

−

−

−





−

−

−

−





−

−

Nahkviimistlus ustel

−

























Hall katusepolster







−

−









−

−





Must katusepolster

−

−







−

−

−







−

−

Kroomehisega seisupidurihoob

−

























Elektriakende kinnikiilumise vastane kaitse



























Automaatne üles-allaliikumise funktsioon
juhiukse aknal



























Eesmised elektriaknad



























Tagumised elektriaknad



























Lugemislamp ees



























Lugemislamp taga



























Kroomitud uksekäepidemed salongis



























Juhi ja kõrvalistuja peegliga päikesesirmid



























Eesmised ja tagumised abikäepidemed



























Tuuleklaasi elektriline soojendus klaasipuhastite
puhkealas



























Soojendusega klaasipesuri pihustid

−
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VARUSTUS

Bensiin ja diisel

Hübriid

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Soojendusega tagaaken













Seiskamis- ja käivitussüsteem











12 V pistikupesad ees ja taga











MUGAVUS

Style
Premium
Limited Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus



















−

−

−

−

−

−

















Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Bensiin ja diisel

ISTMED

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Hübriid

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Käsitsi reguleeritava kõrgusega juhiiste







−

−

−

−





−

−

−

−

Elektriliselt reguleeritava kõrgusega juhiiste

−

−

−









−

−









Elektriliselt ette- ja tahapoole liigutatav juhiiste

−

−

−









−

−









Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel

−

−

−









−

−









Juhiistme mälufunktsioon

−

−

−

−

−





−

−

−

−





Esiistmete soojendus



























Reguleeritava kaldenurgaga seljatoed tagaistmetel



























60 : 40 jaotusega kokkuklapitavad tagaistmed



























Easy Flati hõlpsalt kokkuklapitavad tagaistmed



























Mustast kangast istmed







−

−

−

−





−

−

−

−

Musta seemisnahkse ja kangast viimistlusega istmed
koos nahkpolsterdusega

−

−

−





−

−

−

−





−

−

Nahkistmed (mustad, punakaspruunid, beežid või hallid)

−

−

−

−

−





−

−

−

−





Mustad luksuslikud nahkistmed















−

−

−

−

−

−

Luksuslikud sportlikud mustad nahkistmed koos reljeefse
RAV4 logoga



























Luksuslikud sportlikud punased nahkistmed koos
reljeefse RAV4 logoga



























Luksuslikud sportlikud beežid nahkistmed koos reljeefse
RAV4 logoga



























 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = ei ole saadaval
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VARUSTUS
Bensiin ja diisel

HOIUKOHAD

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Hübriid

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Kindalaegas



























Konsoolilaegas



























Päikeseprillihoidik



























Käetugi konsoolilaekal



























Reguleeritav käetugi konsoolilaekal

−

*

*

*



*

*













Topsihoidikud ees ja taga



























Riidenagid



























Taskud juhi- ja kõrvalistme seljatoe tagaküljel



























Kaubakinnitusvõrk pakiruumis



























Pakiruumikate



























Bensiin ja diisel

TEABE- JA HELISÜSTEEM

Hübriid

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

4,2-tolline värviline universaalnäidiku TFT-ekraan



























Toyota Touch® 2 koos 7-tollise ekraaniga

−

























Tahavaatekaamera

−

























Dünaamilised juhised tahavaatekaamera ekraanil

−

























Toyota Touch® 2 multimeediasüsteem raadioga ja
CD-mängijata, 6 kõlarit

−

























Toyota Touch® 2 & Go navigatsioonisüsteem

−

























Panoraamvaatemonitor

−

−











−











Raadio ja CD-mängija koos WMA- ja MP3-failide
esitusvõimalusega, 4 kõlarit



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

JBLi esmaklassiline helisüsteem
(9 kõlarit, koos bassikõlari ja võimendiga)

−

−

−

−

−

−

−

−

−









Lisasisend ja USB-pesa



























Helisüsteemi ja telefoni juhtnupud roolil



























Bluetooth® vabakäesüsteem
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VARUSTUS

Bensiin ja diisel

OHUTUS

Hübriid

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus



























Aktiivohutus
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise
pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)
Äkkpidurduse märguanne (EBS)



























Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)



























Nõlvaltstardiabi (HAC)



























Nõlvalt laskumise abi (DAC)

*

*

*

*

*

*

*

−

−

−

−

−

−

Haagise õõtsumiskontrolli süsteem (TSC)



























Toyota Safety Sense
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate
tuvastamise funktsiooniga
Kohanduv kiirushoidik (ACC)
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA) koos rooli
korrigeerimisega
Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
Automaatsed kaugtuled (AHB)

−

























Pimeala monitor (BSM)

−

−











−











Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus (RCTA)

−

−











−











Passiivohutus
Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad, 7 tk



























Eelpingutid ja jõupiirikud



























Rehvirõhu hoiatussüsteem



























Kõrvalistuja turvapadja sisse-väljalülitamine



























Lapseistme kinnitussüsteem ISOFIX



























Lapselukk





















































Ohutusmeetmed
Immobilisaator
 = lisavarustus
 = standardvarustus
* Ei ole saadaval käsikäigukastiga mudelitel.

− = ei ole saadaval
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SÕNASTIK
TUTVUGE LÄHEMALT RAV4 TEHNOLOOGIAGA

Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense’i koosseisu kuuluvad tipptasemel
aktiivohutussüsteemid, mis muudavad sõidu veel
ohutumaks ja nauditavamaks. Neist viis keskset
on kokkupõrke ennetussüsteem või kokkupõrke
ennetussüsteem koos jalakäijate tuvastamise
funktsiooniga, sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem,
automaatsed kaugtuled, liiklusmärkide jälgimise süsteem
ja kohanduv kiirushoidik.

Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem koos rooli
korrigeerimisega
Toyota Safety Sense’i juurde kuuluv süsteem vähendab
avariiohtu, jälgides kaamera abil teekatte märgistust
ning edastades juhile nii kuuldava kui ka nähtava
signaali, kui sõiduk hakkab sõidurajalt suunatuld
näitamata kõrvale kalduma. Soovimatu kõrvalekaldumise
korral muudab rooli korrigeerimise seade rooli asendit.

Kokkupõrke ennetussüsteem koos jalakäijate
tuvastamise funktsiooniga

Kohanduv kiirushoidik
Toyota Safety Sense’i kohanduv kiirushoidik hoiab
eesliikuva sõidukiga eelseadistatud minimaalset
pikivahet. Kui vahemaa väheneb, vähendab kiirushoidik
sõiduki kiirust ning aktiveerib vajaduse korral ka
pidurid ja pidurituled. Kui vahemaa taas pikeneb, lisab
kiirushoidik järk-järgult kiirust, kuni sõiduk saavutab teie
määratud kiiruse.

Automaatsed kaugtuled
Toyota Safety Sense’i koosseisu kuuluvad automaatsed
kaugtuled (AHB) tagavad pimedal ajal kõigile liiklejatele
optimaalse nähtavuse. Kaamera tuvastab vastutulevate
sõidukite ja eesolevate liiklejate tuled ning jälgib samal
ajal ka tänavavalgustite heledust. Ohutuse tagamiseks
öisel ajal lülitatakse kaugtuled automaatselt ümber
lähituledeks ja vastupidi.

Liiklusmärkide jälgimise süsteem
Toyota Safety Sense’i juurde kuuluv süsteem jälgib
kiiruspiiranguid, möödasõidukeelde jmt tähistavaid
liiklusmärke ning kuvab olulise teabe otse juhi silme ette
uuele värvilisele TFT-ekraanile. Samuti annab süsteem
liiklusmärkide eiramise korral juhile sellest nähtava ja
kuuldava signaaliga märku.

Toyota Safety Sense’i kokkupõrke ennetussüsteem koos
jalakäijate tuvastamise funktsiooniga kasutab eesliikuvate
sõidukite tuvastamiseks kaamerat ja millimeeterlaineradarit.
Kokkupõrkeohu tuvastamisel antakse juhile sellest kuuldava
ja nähtava signaaliga märku ning aktiveeritakse piduriabi. Kui
juht õigel ajal pidurit ei vajuta, pidurdab süsteem kokkupõrke
vältimiseks või leevendamiseks automaatselt ise. Peale
sõidukite tuvastamise on võimalik ka jalakäijaid varem märgata.
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SÕNASTIK

Panoraamvaatemonitor
Panoraamvaatemonitor aitab ohutumalt ja mugavamalt
parkida ning manööverdada. See ühendab nelja kaamera
pildid, et luua peaaegu 360-kraadine 3D-vaade auto
ümbrusest. Toyota Touch® 2 multimeediasüsteemi
ekraanile kuvatav pilt on selge ja juhid saavad valida
kahe vaatamisrežiimi – ring- ja läbinägemisvaate – vahel,
mis võimaldavad otsida varjatud takistusi või ohte.

2,5-liitrise bensiinimootoriga hübriid
2,5-liitrise bensiinimootoriga hübriid pakub
ökonoomsuse ja võimsuse optimaalset tasakaalu.
Bensiinimootorit täiendavad kaks elektrimootorit.
Koos tagavad need seninägematu kiirenduse, hoides
samal ajal kütusekulu ja CO2 heitkoguse erakordselt
väikesed.

Pimeala monitor (BSM)
Pimeala monitor võimaldab juhil ohutumalt sõidurada
vahetada. Kui taha paigaldatud radariandurid tuvastavad
auto küljel või tagumises pimealas sõiduki, süttib
vastavas küljepeeglis hoiatuslamp. Kui juht hakkab
sõidurada vahetama, kuid pimealas on sõiduk, hakkavad
hoiatuslambid vilkuma, teavitades juhti, et sõiduraja
vahetamisest tuleks hoiduda.

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – seitse
turvapatja
Sel mudelil on seitse turvapatja. Nende hulka kuuluvad
juhi põlveturvapadi, juhi ja kaassõitjate SRS-turvapadjad,
esiistmete külgturvapadjad ning SRS-turvakardinad nii
esi- kui ka tagaistmetel sõitjate jaoks.

Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus (RCTA)
RCTA võimaldab parkimiskohalt ohutult välja tagurdada,
jälgides pimealas liikuvaid sõidukeid. RCTA, milles
kasutatakse kvaasi-millimeeterlaineradarit, hoiatab juhti
helisignaali ja küljepeeglitel vilkuvate hoiatustuledega.

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC+)
VSC+ aitab järskudel pööretel ja libedal teel möödasõidu
ajal stabiilsust säilitada ning libisemist vältida. Kohe,
kui süsteem tajub, et sõiduk hakkab libisema, rakendab
ta automaatselt vastava ratta pidureid ning reguleerib
mootori võimsust. Peale selle aitab süsteem juhil ka rooli
keerata, muutes õigele kursile naasmise kergemaks.
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Kindlusta oma meelerahu
TOYOTA KINDLUSTUS
Toyotale on tähtis nende inimeste heaolu, kes on valinud oma tee Toyota roolis. Peame oluliseks kvaliteeti nii autode loomisel
kui ka klientidega suhtlemisel. Just sellepärast pakumegi Sulle kindlustusteenust, mis tagab meelerahu ja turvatunde
igas olukorras.
ASENDUSAUTO

TASUTA AUTOABI

Kuni Sinu enda Toyotat kindlustusjuhtumi
tõttu parandatakse, anname Sinu käsutusse
tasuta asendusauto.

Kui pead teel peatuma purunenud rehvi, tühja
kütusepaagi, laadimata aku või liiklusõnnetuse
tõttu, siis vali tasuta autoabi number 655 5401.

ORIGINAALVARUOSAD
Kasutame ainult uusi Toyota originaalvaruosi.
Nii võid olla kindel, et Sinu auto on
parandusest tulles justkui uus.

ESIMESE AASTA UUSVÄÄRTUS
Kui Toyota uus auto hävib aasta jooksul,
hüvitame Sulle auto algse maksumuse.

TOYOTA VOLITATUD REMONDITÖÖKODA
Võid olla kindel, et Sinu auto taastatakse nii,
nagu tehas seda ette näeb, ning säilib garantii.

OMAVASTUTUS
Metsloomaga kokkupõrke ja klaaside vahetuse
korral on omavastutus alates 0 eurost, muudel
juhtudel alates 175 eurost.

Küsi Toyota Kindlustuse pakkumist Toyota edasimüüjalt. Toyota Kindlustuse eeliste ja tingimustega saad tutvuda aadressil toyota.ee/kindlustus või helistades
682 4000. Teenuse pakkuja on Ergo Insurance SE.
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Lihtsam ja mugavam ﬁnantseerimine
TOYOTA LIISING
Toyota Liising pakub Sulle taskukohaseid, paindlikke ja mugavaid lahendusi uue auto ostu ﬁnantseerimisel. Meie eesmärk
on ostuprotsessi lihtsustada, et saaksid võimalikult kiiresti oma uue Toyota rooli istuda.

LIHTNE ASJAAJAMINE
Sul pole vaja ise panka
minna.

TASUTA LIISINGU
VAHETUS
Toyota Liisinguga on
uue Toyota ostul liisingu vahetus tasuta.

KIIRED VASTUSED
Enamasti saabub positiivne
vastus 1 tunniga.

ÜKSAINUS ARVE
Ühine arve liisingu ja
kindlustuse kohta.

ROHKEM LISAVÕIMALUSI
Liisingusse saab lisada lisavarustuse, rehvide vahetuse
ja hoiustamise ning korralised
hooldused ja lisagarantii.

Ostes Toyota Liisinguga 20 310-eurose netohinnaga Toyota 15% sissemaksega, on aastane ﬁkseerimata intressimäär 1,99% + 3 kuu EURIBOR ja
krediidikulukuse määr 2,10% aastas. Krediidi kogusumma 60 kuu jooksul on 22 130,79 eurot, milles sisalduvad ﬁnantseerimise eeltingimuseks oleva kaskoja liikluskindlustuse maksed. Kogukulu arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive ega hindamisakti tasu. Finantsteenuse
pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Lõplikud liisingutingimused sõltuvad mudelist, kliendist ja valitud lisavarustusest. Tutvuge liisingutingimustega
toyota.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
* Eurocare autoabi kehtib Toyota Baltic AS-i poolt maale toodud ning ametliku edasimüüja poolt müüdud uutele autodele garantiiaja vältel. Täpsemaid tingimusi vaata toyota.ee veebilehelt.
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MINU
TOYOTA
Kõik Sinu autoga
seonduv ühes kohas

minu.toyota.ee
48

49

RAV4
MUUTKE
vaatenurka
OLGE
suunanäitaja
NAUTIGE meelierutavamat
sõitu, algusest lõpuni
Kui soovite uurida lähemalt, kuidas on uue
RAV4 hübriidtehnoloogia ja mitmekülgsed
kasud omavahel seotud, minge lehele
www.toyota.ee või külastage proovisõidu
kokkuleppimiseks Toyota edasimüüjat.
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RAV4. LINNAMAASTUR. UUES TÄHENDUSES.
www.toyota.ee

Et elamus kestaks
edasi, skaneerige seda
QR-ruutkoodi.
Meile teadaolevalt on kogu käesolevas brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris avaldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest tingimustest ja
nõuetest ning võivad seetõttu teie piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest erineda. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade kohta saate teavet kohalikust müügiesindusest. • Sõiduki
kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Brošüüris olevate QR-koodide (QR Codes®) loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta selle eest, kui
teil ei õnnestu mõnda QR-koodi lugeda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse ette teatamata muuta tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. • © 2016, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). •
Käesoleva väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.
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