UPPTÄCK NYA TOYOTA bZ4X
Innovativ, effektiv och med en självsäker SUV-design, levererar eldrivna Toyota bZ4X på
alla punkter. Med sin robusta och stilrena look, enastående fyrhjulsdrift och betryggande
räckvidd ser Toyota bZ4X till att ta dig vart du än ska. Njut av en helt ny körupplevelse med
vår nya elektriska och innovativa SUV.

Skanna QR-koden och upptäck mer.

2

3

4

BETRYGGANDE PRESTANDA
Toyota bZ4X tar dig med på en helt elektrisk resa med batteriprestanda som är
betryggande och lämnar inte några utsläpp efter sig under körning. Med snabb
acceleration och ett högt vridmoment när du behöver det, ger bZ4X en dynamisk och
inspirerande körglädje.
En låg tyngdpunkt, utmärkt viktfördelning och ett stabilt chassi ger dessutom Toyota bZ4X
otroligt stabila köregenskaper. Med en enkel tryckning på knappen för enpedalskörning
ökar bromsenergiregenereringen och du kan accelerera och sakta ner hastigheten genom
att bara använda gaspedalen.
Tack vare sin enastående fyrhjulsdrift lovar Toyota bZ4X att ta dig med på en körupplevelse
du sent kommer att glömma. När du trycker på XMODE-knappen kan du enkelt välja ett
körläge som tar dig igenom vilken terräng som helst. I praktiken innebär det att bZ4X är
redo för alla förhållanden som till exempel snö och lera. Och med Grip Control kan bZ4X
hantera mycket tuffare terrängkörning.
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FANTASTISK BATTERIPRESTANDA
Med upp emot 25 års erfarenhet av batteriteknologi, har Toyota bZ4X en elektrisk räckvidd
på upp till 511 km (WLTP)◊ på en full laddning – utan utsläpp under körning.
Tack vare innovativ forskning om batteriprestanda är Toyota bZ4X betryggande gällande
pålitlighet och räckvidd i alla väder. Olika laddningsalternativ ger dig som förare flexibilitet
i vardagen. Ombordladdaren i bZ4X kan hantera publik snabbladdning på upp till 150kW
vilket ger möjlighet till 0-80% laddningsgrad på cirka 30 minuter*. Eller koppla in den till en
laddbox hemma. Toyotas kvalitet garanterar total sinnesro när det kommer till att kunna lita
på batteriets kapacitet. Även efter 10 år förväntas batteriet fortfarande fungera med 90 %§
av dess ursprungliga prestanda.

Worldwide Harmonised Light Duty Vehicles Test Procedure. Räckvidden beror på bl a väderlek, körsätt och körförhållanden.
* Preliminära och ej homologerade uppgifter.
Målvärden är under utveckling.
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BATTERIRÄCKVIDD
Med Toyota bZ4X, behöver du aldrig tänka på räckvidden. Dess fantastiska
batteriprestanda tar dig upp till 511 km (WLTP)◊ av bekymmersfri körning, vart du än är på
väg.
Worldwide Harmonised Light Duty Vehicles Test Procedure.
Räckvidden beror på bl a väderlek, körsätt och körförhållanden.

◊
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DINA LADDNINGSALTERNATIV
Oavsett om du är hemma, på kontoret eller
ute på vägen är det lika enkelt som bekvämt
att ladda bilen. Toyota bZ4X drivs enbart av
kraft från batteriet vilket innebär nollutsläpp
under körning.

Laddbox

Stationer för snabbladdning

När du laddar hemma rekommenderar vi att
du använder en laddbox från oss på Toyota.
Med en laddbox laddas Toyota bZ4X fullt på
mellan 6,5*–10 timmar.

Om du vill ladda din Toyota bZ4X när
du är på språng kan du enkelt hitta
snabbladdningsstationer på en rad
offentliga platser via MyT-appen. Vår nya
elbil har en snabbladdningskapacitet på
150kW vilket innebär att kan du ladda 80 %
av batteriet på cirka 30 minuter.
* Laddningstiden varierar beroende på var du laddar och
vilken kapacitet laddboxen har.
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STILREN OCH SJÄLVSÄKER DESIGN
Toyota bZ4X kombinerar den stilrena och avancerade looken hos en elbil med den
självsäkra designen av en SUV. Resultatet är en innovativ elbil som levererar på alla vägar
och drar blickarna till sig, var den än kör.
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RYMLIG OCH LUFTIG KUPÉ
Toyota bZ4X är en plats att umgås i och är designad för att maximera upplevelsen för alla
passagerare. Den stilrena interiören har gott om benutrymme för alla passagerare vilket
ger överlägsen komfort och härlig känsla av rymd.
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INTELLIGENT UPPKOPPLAD FÖRARMILJÖ
Upptäck en värld av multimedia och uppkoppling. Med en pekskärm på upp till 12,3-tum,
avancerad röstigenkänning och sömlös Smartphone Integration erbjuder Toyota Smart
Connect en exceptionellt snabb och enkel upplevelse som håller sig uppdaterad via overthe-air-teknik. Med MyT-appen på din smartphone kan du hålla koll på bilens aktuella
laddningsstatus, schemalägga laddningstider, granska genomförda resor och till och
med fjärrstyra din bil, t ex förventilera kupén eller låsa och låsa upp dörrarna.
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SÄKERHET DU KAN LITA PÅ
Toyota bZ4X erbjuder en omfattande uppsättning säkerhetsfunktioner vart du än är på
väg, oavsett om det är i staden eller ute på breda landsvägar. Funktionerna innefattar den
senaste tekniken inom Toyota Safety Sense med verktyg som Driver Emergency Stop Assist
(DESA) och Over the Air Updates (OTA).
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VARFÖR SKA DU VÄLJA EN ELBIL FRÅN TOYOTA?
Med över 25 års erfarenhet kan vi på Toyota visa vägen mot en helelektrisk framtid. Idag
har vi sålt över 18 miljoner elektrifierade fordon och vårt modellprogram består av totalt
17 elektrifierade modeller som alla levererar exceptionell innovation och gör kunder nöjda
över hela världen. Tack vare vår långa erfarenhet av att utveckla batteriteknik och effektivt
hantera energiflöden, kan vi idag erbjuda batteridrivna elbilar som är pålitliga – på alla
nivåer.
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Skanna QR-koden och upptäck mer.
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5 ÅRS EV-GARANTI
För bZ4X gäller 5 års alternativt 100 000 km garanti på följande EV-komponenter; EV-batteri, EV-motor, EV-systemets växelriktare och omvandlare.
8 ÅRS EV-BATTERIGARANTI AVSEENDE FÖRSÄMRING AV KAPACITET
Omfattar försämring av EV-batteriet under 70% av den ursprungliga kapaciteten. Gäller under 8 år eller 160 000 km vilket som först inträffar och utan begränsning
av körsträckan under det första året.
10 ÅRS FÖRLÄNGD EV-BATTERIGARANTI
bZ4X bygger på vår erfarenhet av 25 års elektrifiering. Det gör att vi kan erbjuda en förlängning av garantitiden på EV-batteriet om serviceprogrammet följs hos en
Toyota-auktoriserad serviceverkstad. Förlängningen omfattar alla funktionsfel på EV-batteriet vilket även innefattar om EV-batteriets kapacitet skulle understiga
70%. Gäller från 8 år eller 160 000 km upp till 10 år eller 1 000 000 km, vilket som först inträffar.
Bilarna som visas eller omnämns 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 eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota
Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformingen i mars 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare
information om aktuella specifikationer och utrustning.
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