RAV4 PLUG-IN HYBRID
VÄLKOMMEN TILL ET T NY T T K APITEL.

R AV4 PLUG - IN H Y B RID

NYA R AV4 PLUG -IN
HYBRID
Nu startar vi ett nytt kapitel i historien om RAV4:
Plug-in Hybrid. När Toyota RAV4 lanserades för
allra första gången 1994 var det som världens första
kompakt-SUV blev tillgänglig för gemene man. Och
det är på det arvet vi fortsatt utvecklingen – vilket idag
har hunnit bli en av världens mest sålda bilmodeller.
I början av januari 2019 lanserades den senaste
generationen, den femte i ordningen, som redan hittat
över 130 000 nya ägare i vår del av Europa.
Och nu kompletteras den redan så framgångsrika
RAV4-familjen med den nya medlemmen Plug-in
Hybrid.
Med över 20 års erfarenhet av elhybridteknik, och med
lärdomarna från företagets två senaste laddhybrider,
så vet vi att vi nu kommer presentera en SUV med en
unik kombination av kraft och effektivitet.
Du kan själv upptäcka alla fördelar hos nya RAV4
Plug-in Hybrid hos våra återförsäljare under andra
halvåret av 2020!
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PRES TA N DA

INGA KOMPROMISSER
Nya RAV4 Plug-in Hybrid levererar en klassledande
kombination av räckvidd på el, låga CO2 -utsläpp och
prestanda.
Med en total systemeffekt på 306 hästkrafter, med
hjälp av bland annat ett nyutvecklat högeffektivt
litiumjonbatteri och en boost-omvandlare, kommer du
uppleva en helt ny känsla av acceleration. En kraftig
sådan.
Nya RAV4 Plug-in Hybrid accelererar från 0-100 km/h
på imponerande 6,0 sekunder.
Kraften kombineras med en lika imponerande
miljöprestanda. Koldioxidutsläpp vid blandad körning
är lägst i klassen med 22 gram* (WLTP) per kilometer.
Med Nya RAV4 Plug-in hybrid kan du köra upp till
hela 75 km som en ren elbil vid fulladdat batteri. Sen
övergår den till att bli en självladdande elhybrid, som
du kan fortsätta köra i genomsnitt 50% på el tills du
laddar den nästa gång. Batteriet och elmotorn gör
det möjligt att köra i hastigheter upp till 135 km/h på
eldrift.
Alltid helt utan kompromisser.

*Koldioxid (CO2) kan bli högre eller lägre beroende på
bl a utrustning, körsätt och körförhållanden.
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DESIG N

R Å OCH SPORTIG
Nya RAV4 Plug-in Hybrid kombinerar generösa
utrymmen med komfort för alla tack vare TNGAplattformen*. Batteriet i RAV4 Plug-in Hybrid
är placerat under fordonets golv vilket ger låg
tyngdpunkt och därmed hög stabilitet och komfort,
samtidigt som det inkräktar minimalt på befintligt
lastutrymme. Lastkapacitet i RAV4 Plug-in Hybrid är
520 liter**.
Den genomtänkta och högteknologiska interiören
med kvalitetskänsla in i minsta detalj erbjuder
stämningsbelysning, mjuka premiummaterial och
säten med sport- eller skinnklädsel. Att RAV4 Plugin Hybrid har en sportig attityd märks på det svarta
innertaket, de nya klädslarna och inte minst på de röda
kontrastsömmarna i kupén. På utsidan märks bland
annat den nya grillen med honey comb-mönster och
de nydesignade aluminiumfälgarna.

*Toyota New Global Architecture.
**Preliminära uppgifter.
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TEK N I K

INNOVATIV OCH
SMART
För att göra varje resa smidigare kan du bland annat få
en digital innerbackspegel*, trådlös mobilladdning* och
en skräddarsydd ljudanläggning från JBL* för ett ljud i
ren konsertklass. Allt ingår i en lång rad genomtänkta
tekniska lösningar som gör vardagen enklare för dig i varje
trafiksituation. Nya RAV4 Plug-in Hybrid kompletterar listan
med bland annat Head-up display*, Smartphone integration
(Apple CarPlay och förberedd för Android Auto) och en
9” stor multimediaskärm*.
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1.    Head Up Display*
2. Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)*

*Erbjuds som standard eller tillval beroende på version.
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SÄ K ERH E T 11

BETRYGGANDE SÄKER
Nya RAV4 Plug-in Hybrid är utrustad med en rad
avancerade säkerhetssystem som gör dig tryggare
bakom ratten. Säkerhetssystemen som ingår i Toyota
Safety Sense* har flera smarta funktioner som hjälper
dig. Bland annat ett aktivt krockskyddssystem
som upptäcker cyklister och andra fordon,
fotgängardetektion även i mörker, aktiv farthållare
plus och en intelligent körfilsassistans. Samtidigt som
du behåller full kontroll i alla situationer. Toyota Safety
Sense är naturligtvis standard i alla RAV4 – för oss är
din säkerhet aldrig ett tillval.

Road Sign
Assist

Pre-Collision
System with
Night-time
Pedestrian
Detection

Pre-Collision
System
with Cyclist
Detection

Intelligent
Adaptive
Cruise Control

Lane Trace
Assist

*Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som
befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler.
För information och försiktighetsåtgärder, vänligen se
instruktionsboken.

Full-range
Adaptive
Cruise
Control

Gå in på toyota.se och läs mer
eller besök din närmaste återförsäljare
för mer information.
Välkommen till ett nytt kapitel med start under andra halvan av 2020.

Bilarna som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB
förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på
lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för ev tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från
Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen. Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare
information.
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