


I allt vi gör jobbar vi efter vår vision om hållbar mobilitet för 
alla. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med  
att kvalitet, innovation och respekt för människor och miljö 
genomsyrar allt vårt arbete. Att hitta hållbara sätt att ta sig 
framåt är med andra ord ryggraden i allt vi gör. Därför tog 
vi fram världens första hybrid redan 1997. Idag, över 25 år 
senare, är vi inne på vår femte generations hybridteknik, 
som inte bara är vår absolut bästa hittills, utan framförallt 
världsledande. Men världen har varken tid eller råd att stå 
stilla. Därför har Toyota nu tagit nästa steg i utvecklingen  
av framtidens hållbara mobilitet

Läs mer om Toyotas historia på toyota.se.  
Skanna koden med din mobilkamera.

TOYOTA OCH VÄGEN MOT  
EN HÅLLBAR MOBILITET
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TOYOTA
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TOYOTA – RIVER BARRIÄRERNA FÖR ATT GÅ LÄNGRE ÄN ANDRA

Beyond Zero är vårt åtagande att bidra till en värld bortom utsläpp 
och bortom begränsningar. En inkluderande värld där människor 
upplever friheten att förflytta sig. Detta med stöd av Toyotas ledande 
elektrifieringsteknik och mobilitetsinnovationer, matchat med den bästa 
kundupplevelsen. Noll är inte slutdestinationen, utan bara ett steg på den 
resa som inleddes för över 20 år sedan. Beyond Zero är vårt löfte – för ett 
bättre samhälle och för en bättre värld. 

Nu lanserar vi den första modellen i vår nya, helt batterielektriska serie bZ  
en smakfull kombination av elegans, modern design och exceptionell teknik.

Läs mer om Beyond Zero på toyota.se.  
Skanna koden med din mobilkamera.

BEYOND ZERO
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BEYOND ZERO
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Att gå bortom noll innebär även att gå bortom förväntningar.  
Som första modell ut i den nya Toyota bZ-serien, leder därmed bZ4X vägen 
för en helt ny generation batterielektriska bilar. I Toyota bZ4X kombineras 
ett kraftfullt utseende med en dynamisk SUV-design. Lägg där även till 
klassledande fyrhjulsdrift och betryggande standardutrustning, så får du en 
bil helt olik allt annat du tidigare upplevt. Med bZ4X får du självförtroendet 
att köra var du än vill och behöver åka, helt utsläppsfritt vid körning och 
med 100% körglädje. 

ELEKTRISK SUV  
MED FYRHJULSDRIFT
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TOYOTA bZ4X
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KÖR VAR DU VILL 
– HELT PÅ EL

Njut av friheten att kunna köra vart vägarna än bär! Toyota 
bZ4X bygger på mer än 25 års erfarenhet inom elektrifiering 
och kan, tack vare all den kunskapen och expertisen, erbjuda 
ett tryggt elbilsägande med en räckvidd* som täcker de 
flesta vardagsresor på en laddning. Skulle du ändå behöva 
ladda längs vägen, laddar du batteriet upp till 80% från ca 
30 minuter** vid en snabbladdningsstation (150 kW) – lagom 
länge för en kaffepaus när du kör längre sträckor. 

PÅLITLIG BATTERIPRESTANDA
Toyotas förlängda batterigaranti säkerställer att batteriet 
fortfarande fungerar till 70% av sin ursprungliga kapacitet. 
Gäller från 8 år eller 160 000 km upp till 10 år eller 1 000 000 
km, vilket som först inträffar◊. 

* WLTP 415–511 km beroende på drivlina, vald utrustningsnivå, och lokala omständigheter.
** Beroende på lokala omständigheter. 
◊ Om du lämnar in din bil för en årlig hälsokontroll till en auktoriserad Toyota Verkstad
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RÄCKVIDD
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ELEGANT UTSTRÅLNING MED 
SUV-KAPACITET

Det här är en bil som passar minst lika bra i staden som på öppna 
landsvägar och längre äventyr. Den har en modern silhuett med en 
kaxig och robust design som förstärks av de slimmade strålkastarna, 
den långa hjulbasen och de kraftigt markerade hjulhusen i svart.  
De eleganta aerodynamiska linjerna längs taket och den smala undre 
grillen, bidrar framför allt till att reducera luftmotståndet för en mjuk 
och smidig resa. De vittnar också om att bZ4X är en elbil som ligger helt 
rätt i tiden.
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DESIGN
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Toyota bZ4X är designad och byggd för att överstiga alla 
förväntningar, oavsett väglag, väder eller körförhållanden. 
Därför kan den utrustas med klassledande fyrhjulsdrift med  
det nyutvecklade AWD X-MODE. Det förbättrar både 
prestandan och säkerheten för att göra det möjligt för bZ4X 
att ta sig an vilka vägar och 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.

REDO FÖR VARJE ÄVENTYR
X-MODE hanterar vilken terräng som än kommer i bZ4X 
väg 1. Snow / Dirt 2. Deep snow / mud 3. Grip-Control 

DET FINNS INGET  
DÅLIGT VÄDER

FYRHJULSDRIFT
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BYGGD FÖR DIG SOM 
ÄLSKAR ATT KÖRA

bZ4X är byggd på vår helt nya eTNGA-plattform, anpassad för just 
elbilar. Den ger en bra viktfördelning med hög markfrigång, ligger 
till grund för det stabila chassit och möjliggör för direkt styrning och 
kontroll när du sitter bakom ratten. Batteriet är placerat under golvet 
för att säkerställa en låg tyngdpunkt. Dessutom kan du både accelerera 
och sakta ner farten med endast gaspedalen. Resultatet? En bil med lika 
mycket känsla som funktion, byggd för dig som förare. Med andra ord, 
en bil som är riktigt rolig att köra!

KÖRKÄNSLA
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PLATS FÖR ALLT OCH ALLA
Den långa hjulbasen möjliggör för gott om benutrymme 
inuti kupén. Dessutom har bZ4X ett imponerande stort 
bagageutrymme på hela 452 liter (441 liter vid JBL-
ljudsystem).

Inuti bZ4X möts en modern elbil med en praktisk SUV. Den 
generösa kupén med fem sittplatser är utrustad med en uppsjö 
av premiumfunktioner för att säkerställa att varje passagerare kan 
njuta av resan. Det finns gott om benutrymme och golvet är helt 
platt för att maximera ytan så att alla får plats. Dessutom finns ett 
panoramaglastak* som låter dagsljuset strömma in i kupén. 

DESIGNAD FÖR  
ALLA RESOR

* Tillval beroende på utförande.

UTRYMME

17



Lugnt, lyxigt och inbjudande - Toyota bZ4X interiör välkomnar 
dig in till en kupé designad med känsla för detaljer. En mängd 
smarta funktioner med passagerarna i åtanke gör kupén till ett 
socialt utrymme för alla. Den smart designade förarplatsen och 
den rymliga interiören är skapad med fingertoppskänsla med 
inslag av stilrena element inspirerade från nordisk design och 
detaljer i satin. Det är en plats att luta sig tillbaka och känna sig 
som hemma i. 

LYXIGA DETALJER
Perforerad syntetisk skinnklädsel med mjuka ornament 
längs armstöden skapar en inbjudande atmosfär med 
total komfort. Erbjuds till Executive.

EN FÖRSTKLASSIG 
INTERIÖR
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INTERIÖR
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Den smarta tekniken i kupén ser till att allt är synkat mellan din 
bil och din smartphone. Appen MyT är specifikt designad för 
att göra ditt bilägande enklare och öppnar upp en hel värld 
av uppkopplade möjligheter. Du får snabb och smidig tillgång 
till funktioner för att bland annat kontrollera bilens batterinivå, 
schemalägga laddningstider, analysera data från dina resor och 
fjärrstyrning av din bil.

HÅLL KONTAKTEN MED DIN BIL
Oavsett hur långt ifrån bilen du befinner dig kan 
du förinställa kupévärmen och schemalägga 
luftkonditionering via appen MyT. 

BILEN SOM GÖR DIG 
SMARTARE 
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UPPKOPPLING
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TEKNIK I FRAMKANT  

Toyota bZ4X är utrustad med Toyota Smart Connect via 
multimediasystemet. Det ger dig smidig tillgång till navigations- och 
trafikinformation i realtid samt väguppdateringar och tillgängliga 
parkeringsplatser - allt uppdaterat via trådlös teknik. Det intelligenta 
förarutrymmet synkroniserar allt mellan din bil och din smartphone 
via appen MyT. Körningen blir både enklare och roligare med en hel 
värld av olika uppkopplade funktioner som du kan använda.

INFORMATION PÅ ETT ÖGONBLICK
En slimmad, låg instrumentpanel visar alla viktiga data, 
såsom hastighetsmätare och batterinivå, precis ovanför 
ratten för att förenkla en smidig överblick för föraren.

TEKNIK
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Utforska laddningskarta på toyota.se.  
Skanna koden med din mobilkamera.

LADDA ENKELT  
VAR SOM HELST

Njut av friheten att kunna åka vart vägarna än tar dig med en 
räckvidd* som täcker de flesta vardagsresor på en laddning. Bilen 
är utrustad med en ombordladdare med kombinerat laddsystem 
(CCS2). 

När du väl behöver stanna för att ladda finns det flera 
laddningsalternativ. Med en fackmannamässigt installerad 
laddbox går det snabbare att ladda än med exempelvis ett 
vanligt hushållsuttag. bZ4X laddar fullt på cirka 6,5 – 10 timmar** 
För snabb laddning kan du hitta snabbladdningsstationer på 
flera ställen längs vägen. Du kan enkelt hitta din närmaste 
snabbladdningsstation via appen MyT eller multimediasystemet 
Toyota Smart Connect+. Vid en snabbladdningsstation längs vägen 
kan du uppnå 80% batterikapacitet från ca 30 minuter** med ett 150 
kW snabbladdningssystem (beroende på lokala omständigheter).

* WLTP 415-511 km beroende på drivlina, vald utrustningsnivå och lokala omständigheter. 
** Laddningstiden varierar beroende på var du laddar och vilken kapacitet laddboxen har.

LADDNING
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Säkerhet är av högsta prioritet för Toyota. Därför är bZ4X byggd 
med T-Mate – din hjälpsamma co-driver. T-Mate består av en rad 
system, t ex Toyota Safety Sense*, som är specifikt utformade för 
att stötta dig som förare och göra körningen säkrare, vare sig du 
parkerar eller befinner dig på motorvägen eller inne i stan. T-Mate 
ser till att du alltid är i trygga händer.

AKTIVT KROCKSKYDDSSYSTEM (PCS)
Vårt aktiva krockskyddssystem kan hjälpa 
dig att förutse och undvika kollisioner med 
andra fordon, fotgängare och cyklister. 
Det fungerar genom att varna föraren med 
ljud- och ljussignaler samt bromsassistans. 
Om föraren inte hinner bromsa i tid, 
kommer bilen bromsa automatiskt för 
att förhindra eller mildra en kollision. 
Förbipasserande bilar, fotgängare, 
cyklister och motorcyklar aktiverar 
systemet. Dessutom hjälper  
Intersection Collision Avoidance Support 
och Emergency Steering Assist till 
när du svänger i korsningar och gör 
undanmanövrar.

EMERGENCY DRIVING STOP SYSTEM 
(EDSS)
Om föraren inte agerar eller rör sig under 
en period, varnas hen med ljud- och 
ljussignaler. Om föraren inte ger respons 
på varningen, kommer bilen långsamt 
att sakta in och stanna inom sitt körfält. 
Varningsblinkers aktiveras för att varna 
bilar runtomkring och dörrlåsen öppnas så 
att hjälp kan ta sig in i bilen vid behov.

AUTOMATISKT HELLJUS (AHB)
Det automatiska helljussystemet skannar 
av vägen framför bilen för att upptäcka 
mötande fordon. Om strålkastare upptäcks 
kommer systemet automatiskt att slå av 
helljuset och istället slå på halvljus. När 
det mötande fordonet har passerat byter 
systemet automatiskt tillbaka till helljus 
igen. Resultatet? Säkrare nattkörning för  
både dig och andra trafikanter.

KÖRFILSASSISTANS (LTA)
Vårt system för körfilsassistans är 
designat för att göra körning på 
motorvägar säkrare. Det håller dig 
centrerad inom ditt körfält och assisterar 
dig automatiskt tillbaka till mitten ifall 
bilen börjar driva åt höger eller vänster.

VÄGSKYLTSIGENKÄNNING (RSA)
Vägskyltsigenkänning skannar av vägen 
framför bilen, såsom hastighetsskyltar, 
för att kunna visa nödvändig information 
på instrumentbrädans display. Systemet 
har även inbyggda ljud- och ljussignaler 
ifall föraren inte följer vägskyltarna.  
Data från systemet kan även användas 
för att sätta en hastighetsbegränsning 
för bilen för att smidigt undvika att bryta 
mot trafikreglerna.

INTELLIGENT AKTIV FARTHÅLLARE 
(iACC)
Systemet hjälper dig att hålla ett 
förinställt minimi-avstånd till fordonet 
framför dig. Om avståndet skulle  
minska kommer systemet automatiskt 
att korrigera din hastighet och till 
slut även aktivera bromsarna samt 
bromsljusen. Full Range ACC kan få 
bilen att stanna helt ifall bilen framför 
skulle bromsa in kraftigt och stanna. 
Bilen startar igen när du trycker lätt på 
gaspedalen eller på ACC-omkopplaren. 
Om din bil även är utrustad med 
vägskyltsigenkänning (RSA), 
kommer systemet också att föreslå 
hastighetsändringar till det tekniska 
säkerhetssystemet. Föraren måste själv 
acceptera den föreslagna hastigheten. 

ALLTID I TRYGGA HÄNDER

*Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder, vänligen se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera 
beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.
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SÄKERHET
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Vårt system för döda vinkeln – Blind Spot Monitor (BSM)* – varnar 
föraren så fort ett annat fordon befinner sig dolt för förarens sikt. 
Detta är framförallt användbart vid omkörningar.

Toyota bZ4X är även utrustad med flera andra smarta funktioner för 
parkerings- och körningsassistans med T-Mate, såsom Safe Exit Assist 
(SEA)*, Rear Seat Reminder System, Driver Monitor Camera (DMC)* 
och Adaptivt helljussystem (AHS)*, för att nämna några. 

SAFE EXIT ASSIST (SEA)*
Systemet använder sig av en radar 
via Döda vinkeln-varnaren (BSM) 
som hjälper föraren att undvika 
en kollision mellan en öppen dörr 
eller urstigande passagerare med 
fordon eller cyklister som kommer 
bakifrån. Om systemet bedömer att 
det finns risk för en kollision kommer 
både en indikator på backspegeln 
samt informationsdisplayen lysa 
och ett surrande ljud kommer varna 
passagerarna att vänta tills bilen bakom 
har passerat.

DRIVER MONITOR CAMERA (DMC)*
En kamera sitter monterad över ratten 
för att kontinuerligt analysera förarens 
tillstånd och eventuell trötthet. Om den 
skulle se att föraren avviker från det 
normala, sänder den ut en varning för 
att väcka föraren. Kameran förbättrar 
systemet för Emergency Driving Stop 
genom att kunna förutse potentiellt 
farliga situationer. 

ADAPTIVT HELLJUSSYSTEM 
(AHS)*
Systemet är utformat för att säkerställa 
bästa möjliga sikt för alla trafikanter 
när du kör i mörker. Det optimerar 
strålkastarljuset automatiskt och 
distribuerar det genom att skugga 
områdena där mötande trafik kommer 
så att ditt helljus inte bländar andra  
men samtidigt ger dig god sikt.

REAR SEAT REMINDER SYSTEM 
(RSRS)
Systemet varnar föraren ifall 
passagerare eller objekt har lämnats 
kvar i baksätet. Bilen varnar på 
informationsdisplayen inuti bilen 
samt, beroende på modell, slår i gång 
varningsblinkers och ett surrande  
ljud utanför bilen efter att du låst den. 

SMARTA 
SÄKERHETSFUNKTIONER

* Beroende på utförande.

FÖRARASSISTANS
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Upptäck KINTO Share  
Skanna koden med din mobilkamera.

LADDBOX – En prisvärd 
finansieringslösning för att 
fördela kostnaden för en 
väggbox, vilket säkerställer 
enkel tillgång till hemladdning 
till konkurrenskraftiga priser.

LADDNING – Vårt abonnemang 
Toyota Charging Network 
– för att hantera flera 
laddpunktsleverantörer via 
en betalningskanal – ingår de 
första 6 månaderna och kan 
därefter läggas till mot en extra 
kostnad.

UPPKOPPLING – 
Multimediasystemet Toyota Smart 
Connect med tillhörande app MyT.  
De är dina följeslagare som 
kopplar upp dig till din bil och 
hjälper dig att planera dina resor. 
Från laddstatus i batteriet till att 
kunna hitta publika laddstationer 
och schemaläggning av laddning, 
har bZ4X allt du behöver för att 
hantera dina elektrifierade resor.

FÅ UT MER AV DITT 
BILÄGANDE 

ERBJUDANDE FÖR TOYOTA EASY PRIVATLEASING

När du leasar din bZ4X får du väldigt mycket bil för pengarna.  
Så pass mycket att du får tillgång till flera av våra andra 
bilmodeller. Utan extra kostnad ingår ett Plus-medlemskap i 
vår mobilitetstjänst KINTO Share under lika många månader 
som leasingtiden löper. Med ditt medlemskap i KINTO Share 
kan du helt enkelt boka valfri bil till ett fördelaktigt pris när du 
vill. Bäst av allt – medlemskapet är inte bundet till en specifik 
person och kan därför delas med resten av familjen, dock en 
person åt gången. 
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Med sin generösa standardutrustning är det  
här den perfekta eldrivna SUV:en.  

EXEMPELUTRUSTNING

 — 18-tums lättmetallfälgar med hjulsida 
 — 7-tums TFT-informationsdisplay i färg  
 — Backkamera 
 — Backspegel, inre, automatiskt 
avbländande
 — Eluppvärmda framsäten & ratt
 — Förventilation av kupén
 — Larm
 — Luftkonditionering, automatisk (AAC)
 — Multimediaskärm 8 tum
 — Ombordladdare (trefas) på 11kW
 — Smart Entry (framdörrar & baklucka)
 — Svart tygklädsel
 — Takreling 
 — Toyota Smart Connect 
multimediasystem med Smartphone 
Integration Apple CarPlay (trådlös) 
och Android Auto (ej trådlös) och 
molnbaserat navigationssystem med  
4 års abonnemang
 — Upplyst entry system 
 — Värmepump

ACTIVE

Apple CarPlay är ett varumärke under Apple Inc.32



UTRUSTNINGSNIVÅER
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Utrustningsnivån för dig som inte vill kompromissa på 
några punkter – en kombination av en sportig exteriör 
och en sofistikerad interiör. 

STYLE

EXEMPELUTRUSTNING  
(utöver ACTIVE) 

 — Baklucka elektriskt manövrerbar
 — Förarsäte elektriskt justerbart
 — Förarsäte med svankstöd, 
eljusterbart
 — Multimediaskärm 12,3 tum
 — Mörktonade rutor bak
 — Parkeringssensorer fram och bak
 — Svart syntetisk halvskinnklädsel 
 — Strålkastare, adaptivta, 
automatiskt helljussystem (AHS) 
 — Toyota Smart Connect+ 
multimediasystem med trådlös 
Smartphone Integration Apple 
CarPlay, Android Auto (ej trådlös) 
och navigation
 — Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)
 — Vinge över bakrutan

UTRUSTNINGSNIVÅER
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EXECUTIVE

Toyota bZ4X när den är som bäst. Syntetisk skinnklädsel i 
ljustgrått eller svart, ventilationssystem i framsätena och 
JBL-ljudsystem ger bZ4X den rätta premiumiumkänslan.

EXEMPELUTRUSTNING (utöver 
STYLE)

 — Baksäte med sätesvärme, yttre 
säten
 — Blind Spot Monitor (BSM)
 — Driver Monitor Camera för aktivt 
krockskyddssystem
 — Förarsäte med minnesfunktion
 — Förarsäte och passagerarsäte 
fram ventilerat
 — Instegsbelysning
 — JBL-ljudsystem
 — Krominlägg runt grill och 
sidorutor
 — Panoramic View Monitor (PVM)
 — Safe Exit Assist (SEA)
 — Smart Entry (även på bakdörrar)
 — Syntetisk skinnklädsel, ljusgrå 
eller svart
 — Toyota Teammate Advanced Park 

*Bilen på bilden är extrautrustad med 20-tums lättmetallfälgar.
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UTRUSTNINGSNIVÅER
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202 Astral Black roof 

TvåtonslackEntonslack

VILKEN FÄRG ÄR DU?
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* Metalliclack.
§ Premiumlack.

Ge uttryck för din personlighet med ett val av 
6 lackfärger och 5 unika tvåtonslacker.

LACKFÄRGER
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Det är detaljerna som gör det. Här finns tillbehör som både skyddar och gör din 
Toyota bZ4X mer praktisk. 

TILLBEHÖR TILL DIN TOYOTA bZ4X

MODE 3 LADDKABEL
När du är ute och kör använder du 
den här kabeln (tillgänglig som 5, 
7,5 eller 10 meter) för att koppla in 
din Toyota till en publik laddstation.

FÖRVARINGSVÄSKA FÖR 
KABLAR 
En stilren förvaringsväska för att 
hålla dina laddkablar i gott skick 
samt förebygger trassel och stök i 
bagageutrymmet.
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GOLVMATTOR PREMIUM 
Golvmattor med hög kvalitet i textil 
och skinn skyddar din bils befintliga 
golvmattor. Säkerhetsfixeringar 
håller mattan på förarsidan på 
plats.

LÄTTMETALLFÄLGAR
18-tums maskinbearbetade 
lättmetallfälgar i glanssvart.  
Erbjuds även som kompletta 
vinterhjul

LASTHÅLLARE
Praktiska Lasthållare i aluminium 
förser bZ4X med extra 
lastkapacitet. De är försedda med 
Toyotas snabba monteringsmekanik 
som du kan kombinera med flera 
olika transporteringstillbehör. 

TILLBEHÖR
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Tillbehör som gör det möjligt att ta 
dig ännu längre. Med smidig på- och 
avlastning för den som sällan sitter still.

TILLBEHÖR FAMILY LIFESTYLE 

LASTHÅLLARE – CYKELSTÄLL
Använd tillsammans med de befintliga relingarna på 
din bil. Lasthållarna fäster du på relingarna för att 
skapa en säker bas för en bred uppsättning av tillbehör, 
så som cykelstället. Det låsbara, lättviktiga stället har 
specialfästen för att säkra både cykelns hjul och ram. 

STÖTFÅNGARSKYDD
En smidigt och bekvämt sätt att hålla din bil som i 
nyskick. Skyddet för den bakre stötfångaren är tillverkad 
av en mjuk matta som enkelt installeras med Velcro. Den 
läggs platt i bagageutrymmet för att ta upp minimalt 
med plats. När du lastar ur din bil drar du helt enkelt 
ned skyddet så att det täcker stötfångaren. Medan du 
kör skyddar det istället ditt bagage och bagageluckan 
invändigt. 
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Ta hand om din bil. Skydda den både in- och utvändigt.  

TILLBEHÖR SKYDD 

SKYDDSFILM
Toyotas skyddsfilmer för lacken, skyddar mot vardagligt 
slitage och erbjuder ett tåligt, hållbart skydd för bilens 
ömtåligare delar, så som backspeglar och dörrkanter. 
Skyddsfilmen är transparent och osynlig för blotta ögat 
när den är applicerad. 

MATTA FÖR BAGAGEUTRYMME 
Mattan för bagageutrymmet är designad för att passa 
bakluckan perfekt. Den skyddar mot smuts och grus 
och har en speciell anti-glid-yta med mönster för att 
förebygga att bagaget åker runt medan du kör.

BAKSÄTESSKYDD
Baksätesskyddet ser till att baksidan av sätena är 
skyddade mot smuts när de är nedfällda. Ytan med 
textur ser till att hålla sakerna på plats. 

TILLBEHÖR
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag som ger dig möjligheten att enkelt finansiera din bil, oavsett om den är 
ny eller begagnad. Du kan välja mellan flera olika finansieringsalternativ, från traditionella billån eller billån med restvärde 
till privatleasing. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp.

Hitta din närmaste  
ToyotaåterförsäljareBoka provkörning

Läs mer om finansiering

Toyota är med dig under hela ditt bilägande, från inspiration till finansiering, försäkring och service när det behövs. På den 
här sidan har vi samlat lite kort information om några delar i vårt erbjudande som hjälper dig längs vägen. Mer information 
finns på toyota.se, där du även kan utforska tillbehör till din Toyota, kika på de senaste biltesterna och mycket annat. Och 
kom ihåg att du alltid kan kontakta eller besöka din närmaste Toyotaåterförsäljare om du har några fler funderingar eller 
frågor. Skanna koderna med din mobilkamera för att läsa mer om varje avsnitt.

VIDARELÄSNING PÅ TOYOTA.SE
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TOYOTA BILFÖRSÄKRING

Du ska alltid känna dig trygg med din Toyota. Därför har vi, tillsammans med Länsförsäkringar, tagit fram en av marknadens mest heltäckande 
försäkringar, Toyota Bilförsäkring. I den ingår allrisk, garanterad reparation hos en Toyotaauktoriserad verkstad och maskinskada i 10 år. 

Läs mer om försäkring

Läs mer om garantier Byt in din bil

Läs mer i vår guide för hur du  
hittar och köper din nya Toyota Läs mer om elbilar 

TOYOTA

TOYOTA VERKSTÄDER & SERVICE

Det är en bra idé att låta någon av våra auktoriserade verkstäder serva och ta hand om din Toyota. Det är ett bra sätt att maximera bilens 
andrahandsvärde, dessutom finns det ingen som har så bra koll på din Toyota som vi – det var ju vi som byggde den. Förutom regelbunden 
service erbjuder vi även Trygghetsservice för dig med en Toyota som är 8 år eller äldre och Hybridservice för dig med en hybrid, där du med 
regelbunden service kan förlänga garantin för ditt hybridbatteri i upp till 10 år.

HITTA DIN PERFEKTA TOYOTA

På vår hemsida kan du kolla vilken Toyota du vill ha och genomföra hela köpet online. Bygg din bil, lär dig mer om modellen i vårt online 
showroom, ha ett videomöte med en av våra säljare eller boka en provkörning. All information du vill ha och allt du behöver veta finns samlat här.
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www.toyota.se

3 ÅRS NYBILSGARANTI
Garantin omfattar alla defekter som beror på material- eller tillverkningsfel vid normal användning under en period av tre år.  
Gäller dock högst 100.000 km, men utan begränsning av körsträckan under första året.
  
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 på över 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 2023. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare 
information om aktuella specifikationer och utrustning.  

03/23/BZ4X/SWE

Läs mer om  
bZ4X


