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KLIENT

Hea KLIENT!

Meil on rõõm pakkuda Teile sõidukit:

Toyota RAV4 SUV 2.0 Dynamic Force (175
hp) 4WD Multidrive S Luxury Plus

Pilt on illustratiivne
Pakkumine kehtib kuni 21.06.2022  
Käesolev müügipakkumine on koostatud personaalselt Teile, on konfidentsiaalne ning ei kuulu edastamisele kolmandale osapoolele.

Hind Hind Teile
Toyota RAV4 SUV 2.0 Dynamic Force (175 hp) 4WD Multidrive S Luxury Plus 37 700,00 € 36 365,00 €
Värv: Attitude Black (218) 650,00 €
Interjöör: Mustast nahast ja Alcantarast istmed (FA20) 0,00 €
+ Ettevalmistus ja registreerimine 499,00 €

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kogusumma ilma käibemaksuta: 31 261,67 €

Käibemaks 20%: 6 252,33 €

Hind kokku: 38 849,00 €
Soodustus: 1 335,00 €

Lisavarustus kokku: 1 149,00 €
Soodushind Teile: 37 514,00 €

Toyota Relax garantii kehtib igale uuele ja kasutatud Toyotale kuni 10 aastat või kuni sõiduki läbisõit ületab 185000 km. 
Selle 10-aastase perioodi sisse kuulub uue auto puhul Toyota 3-aastane / kuni läbisõiduni 100000 km (kumb iganes asjaolu esimesena saabub) tootjagarantii, mis hakkab kehtima
sõiduki registreerimiskuupäeval. 
Pärast tootjagarantii lõppu hakkab kehtima Toyota Relax garantii eeldusel, et eelnev hooldus on teostatud vastavalt tootja nõuetele Toyota esinduses ning kui ka edasised
korralised hooldused tehakse Toyota edasimüüja juures. Iga Toyota esinduses tehtud hooldusega kaasneb täiendav 12-kuuline/ kuni läbisõiduni 15000 km garantii ja seda kuni
sõiduki 185 000 kilomeetrise läbisõiduni või 10 aasta vanuseks saamiseni, olenevalt sellest, kumb saabub varem. Lisaks nendele tingimustele kohalduvad Toyota Relax garantii
tingimused Lähemalt garantii ja maanteeabi kohta / Hoolduseinfo.  

* erinevate hooldusintervallidega mudelitele antakse garantii vastavalt tootja poolt määratletud sõiduki hooldusintervallidele.

Ivan Levšunov
Uute autode müügikonsultant
ivan.levsunov@amserv.ee 
+372 5070 925 

Amserv Järve 
Pärnu mnt. 232, 11314 Tallinn 

Amserv Auto AS
Pärnu mnt. 232, 11314 Tallinn

Registrikood: 10000018
KMKR nr: EE100267345

https://www.amservauto.ee/teenindus/garantii-ja-maanteeabi
https://www.amservauto.ee/teenindus/hooldamine


Silindrite arv:

Klapimehhanism:

Suurim võimsus (DIN hj):
Töömaht (cm³):

Suurim võimsus (kW):

Suurim pöördemoment (Nm):
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj):

Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW):

Tippkiirus (km/h):

Kiirendus, 0–100 km/h:

Ülekande tüüp:
Käiku:

Pidurid, ees:

Pidurid, taga:

Kaubaruumi maht (m³):

Kütusekulu, kombineeritud (l/100 km) (WLTP):

CO2, kombineeritud (g/km) (WLTP):

Müratase sõidu ajal (dB(A)):
Müratase seistes (dB(A)):

Täismass, kokku (kg):

Tühimass (kg):

Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg):
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg):

Pikkus (mm):

Laius (mm):

Kõrgus (mm):
Teljevahe (mm):

Madalaim kütusesäästlikkuse klass:

Madalaim märghaardumise klass:

Madalaim veeremismüra tase:

Esivedrustus:

Tagavedrustus:

Istmete arv:

RAV4
Veoskeem: SUV 
Mootor: 2.0 Dynamic Force Multidrive S
(Nelikveoline) (129 kW) 
Varustusaste: Luxury Plus 

Pilt on illustratiivne
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Värv

Attitude Black

MUGAVUS

• Vihmaandur • Juhtmeta telefonilaadija • Elektriline tagaluuk
• Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem • Maastikusõidu režiimid
(ainult nelikveolise bensiinimootoriga) • Soojendusega klaasipesuri
pihustid • Tagumised parkimisandurid • Kahetsooniline automaatne
kliimaseade • TRAIL maastikusõidu režiim (ainult nelikveolisel
hübriidil) • Isetumenev tahavaatepeegel • Nupust käivitus
• Soojendusega rool • Nahkkattega rool (3 kodarat) • Sõidurežiimide
valik (ECO, Normal, Sport) • Seiskamis- ja käivitussüsteem (ainult
bensiinimudelid) • Soojendusega tagaaken • Käsitsi kallutatav
teleskooproolisammas • Aknapesuvedeliku taseme hoiatus
• Tuuleklaasi elektriline soojendus klaasipuhastite puhkealas
• Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel
• Elektriakende kinnikiilumise vastane kaitse • Elektrilised tagaaknad
• Eesmised elektriaknad • Elektrooniline seisupidur • Automaatne
esitulede kõrguse reguleerimine • Hämaraandur • Follow Me Home’i
funktsiooniga esituled • Kiirustundlik automaatne ukselukustus
• Puldiga kesklukustus

TURVALISUS

• Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad, 7 tk • Lapselukk
• Lapseistme kinnitussüsteem ISOFIX • Kõrvalistuja turvapadja
väljalülitamise võimalus • Kõrvalistuja turvapadja avanemisvajaduse
tuvastussüsteem • Rehvirõhu hoiatussüsteem • Eelpingutid ja
jõupiirikud • Hädaabikutsesüsteem e-Call • Immobilaiser • Haagise
stabiilsuskontroll (TSC) • Nõlvaltstardiabi (HAC) • Sõiduki
stabiilsuskontroll (VSC) • Hädapidurduse märguanne (EBS) • Aktiivne
kurviläbimise abisüsteem (ACA) • Piduri hoidmise automaatsüsteem
Brake Hold (BH) koos korduvkokkupõrget vältiva süsteemiga (SCB)
• Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise
pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA) • Nõlvalt laskumise abi
(DAC) (ainult automaatkäigukastiga nelikveolise bensiinimootoriga)

MULTIMEEDIA- JA INFOSÜSTEEMID

• Bluetooth®-i vabakäesüsteem • USB pistikupesa (tüüp C ja A) • 6
kõlarit • Digitaalne heliringhääling (DAB) • Raadio • Toyota Touch® 2
multimeediasüsteem koos 8-tollise ekraaniga • Dünaamilised juhised
tahavaatekaamera ekraanil • 7-tolline värviline universaalnäidiku TFT-
ekraan • Tahavaatekaamera • Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlay /
Android Auto)

Toyota Safety Sense:

• Nutikas kohanduv kiirushoidik (iACC) • Sõiduraja abisüsteem Lane
Trace Assist (LTA) (pole saadaval manuaalkäigukastiga) • Sõidurajalt
lahkumise hoiatussüsteem (LDA) koos rooli korrigeerimise ja sõidurajal
õõtsumise hoiatussüsteemiga • Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS)
koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastamise funktsiooniga
• Automaatsed kaugtuled (AHB) • Liiklusmärkide jälgimise süsteem
(RSA)

Interjöör

Mustast nahast ja
Alcantarast istmed (FA20)

VÄLIMUS

• 18-tollised valuveljed 225/60R18 (5 kodaraga) • Katusekaared
• Toonklaas • Hõbedane ehis pagasiluugil • Automaatselt elektriliselt
kokkuklapitavad küljepeeglid • Tumehall radiaatori iluvõre • Kerevärvi
eesmine ja tagumine põrkeraud hõbedaste allasõidutõketega • Ajutine
varuratas • Haiuimekujuline antenn • Kaks summutiotsa • Kroomitud
külgmised aknaraamid • Tagaspoiler • Kerevärvi ukselingid
• Sisseehitatud suunatuledega küljepeeglid • Elektriliselt
kokkuklapitavad küljepeeglid • Elektrilised soojendusega küljepeeglid
• Kerevärvi küljepeeglid • Mustad rattakoopaliistud, küljekarbid ning
uste alumised küljeliistud • Kõrgele paigaldatud LED-pidurituli • LED-
tagatuled • Eesmised udutuled (LED-tüüpi) • Esitulede pesurid
• Reflektoriga Bi-LED-esituled ja LED-ribadega päevatuled

SALONG

• Kroomitud uksekäepidemed salongis • Pehme viimistlusmaterjal
tagumistel ustel • Nahalaadne eesmiste uste viimistlus • Jalaruumi
valgustus • Tagumine lugemislamp • Eesmine lugemislamp
• Tekstiilpõrandamatid • Hall katusepolster • Sünteetilise nahkkattega
eesmiste uste viimistlus • Pagasiruumi valgustus • Hõbedased ja
klavermustad ehised keskkonsoolil • Hõbedane iluliist armatuurlaual
• Pehmed viimistlusmaterjalid õmblustega armatuurlaual • 12 V
pistikupesad ees ja taga • Salongi sisenemise valgustus
• Abikäepidemed laes ees ja taga • Juhi ja kõrvalistuja päikesesirm
koos peegli ja valgustiga

HOIUKOHAD

• Väljatõmmatav pakiruumikate • Kahepoolne pakiruumi põrandakate
(vaipkate ja plastikkate) • Topeltpõrandaga pakiruum • Tasku
kõrvalistme seljatoe tagaküljel • Riidenagid • Topsihoidikud ees ja
taga • Käetugi konsoolilaekal • Konsoolilaegas • Kindalaegas
• Kaubakinnitusvõrk pakiruumis

ISTMED

• Naha ja Alcantaraga istmed pruunide õmblustega (ainult hübriidil)
• Naha ja Alcantaraga istmed pruunide õmblustega (ainult
bensiinimootoriga) • 60 : 40 jaotusega kokkuklapitavad tagaistmed
• Reguleeritava kaldenurgaga seljatoed tagaistmetel • Esiistmete
soojendus • Käsitsi reguleeritava kõrgusega juhiiste


