TOYOTA RAV4 HYBRID

TOYOTA
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, 25 år senare, är
vi inne på vår fjärde 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.
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TOYOTA
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BEYOND
ZERO
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.
Läs mer om Beyond Zero på toyota.se.
Skanna koden med din mobilkamera.
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BEYOND ZERO
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RAV4
BYGGD FÖR ATT KÖRAS OCH
DESIGNAD FÖR ATT SYNAS
RAV4 representerar en kompromisslös balans mellan
utrymme, komfort och kraft – vart du än kör. Tack vare att
den är byggd på TNGA-plattformen (Toyota New Global
Architecture) har bilen en låg tyngdpunkt, perfekt balanserad
kaross och bra sikt från förarsätet. RAV4 erbjuder med andra
ord exceptionella köregenskaper, utmärkt stabilitet och ren
körglädje. Tack vare plattformen har Toyotas designers även
fått större frihet att skapa en stilren bil, med mer utrymme
genom hela kupén för både passagerare och bagage.
Resultatet är en praktisk och rymlig SUV som du kan åka
överallt med, säkert och med stil. RAV4 är fullt utrustad
med ny teknik, AWD-i och noga genomtänka lösningar.
Men framför allt så kommer du älska att köra den. Känn hur
äventyret väntar, vart du än är på väg.
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RAV4
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KOMPROMISSLÖS BALANS
MELLAN PRESTANDA,
EFFEKTIVITET OCH
LÅGA UTSLÄPP
RAV4 bekräftar sin position som ledare inom SUV-segmentet
genom att kombinera Toyotas världsledande hybriddrivlina
med en banbrytande motor och AWD-i. Den kraftfulla
2,5 l Hybrid Dynamic Force-motorn levererar enastående
prestanda utan kompromisser. Njut av den ultimata
kombinationen av imponerande acceleration och för klassen
otroligt låga CO2-utsläpp, vilket ger en mycket fördelaktig
fordonsskatt. Med RAV4 kan du magiskt tyst glida genom
staden när du kör på el eller njuta av landsvägskörning och
lämna alla kompromisser bakom dig.
Med det intelligenta systemet för allhjulsdrift, AWD-i,
levererar RAV4 imponerande prestanda vart du än kör.
Genom att automatiskt anpassa körlägen efter rådande
körförhållanden, har du den greppförmåga du behöver,
när du behöver det – i snö, lera, branta backar eller under
kurvtagning i höga hastigheter.
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ELHYBRID
2,5 Elhybrid E-CVT AWD-i
Maxeffekt 222 hk
Bränsleförbrukning* 5,7 l/100 km
Koldioxid CO2 WLTP* 128 g/km
Acceleration 0–100 km/h 8,1 sekunder
* Lägsta värde vid blandad körning, WLTP-värde.
E-CVT = elektroniskt styrd steglös automatväxellåda
FYRA KÖRLÄGEN
Välj Eco för minsta förbrukning, Sport för en mer intensiv
körupplevelse och Normal vid vanlig vardagskörning.
Och när vägen tar slut aktiverar du Trail-läget – då tar du
dig fram även om bara två hjul får fäste.

MOTOR OCH AWD-i

9

10

DESIGN

KÄNN HUR ÄVENTYRET
VÄNTAR – VART ÄN DU
ÄR PÅ VÄG
Med inspiration från naturen och jordnära element är RAV4
karaktäristisk och självsäker i sin design. Med sitt robusta och
djärva yttre uppmuntrar RAV4 till äventyr, medan den rymliga
och stilrena interiören lämnar utrymme till hela familjen. Trots
sin imponerande storlek är den förvånansvärt smidig med
utmärkt sikt och enkel att manövrera. Med en total längd på
4,6 meter och en hel svängradie på bara 11 meter, kör du lika
smidigt på smala vägar som i skarpa kurvor.
Kombinationen av den robusta looken hos en fullfjädrad SUV
med den skarpa, dynamiska stylingen, ger RAV4 en urban
framtoning. De välarbetade detaljerna är genomgående; från
de eleganta LED-strålkastarna och den kraftfulla silhuetten
till baklyktorna med ljusledare i LED. RAV4:s självsäkra
hållning visar både på dess utseende och möjligheter – så
njut av varje äventyr med säkerhet och stil.
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DET FINNS DISTINKT OCH
DET FINNS SOFISTIKERAD
Den rymliga kupén erbjuder en avslappnande och praktisk miljö
med smarta funktioner som dolda förvaringsutrymmen och
kombinerar perfekt sikt och hög körposition. Det breda baksätet
har gott om utrymme både i stolsryggarna och för benen så att
även passagerarna ska kunna resa bekvämt. Bagageutrymmet
har ett helt plant golv för att du enkelt ska kunna skjuta in och ut
besvärligt bagage och då sätena går att fälla helt platt, kan du skapa
ännu mer plats om och när du behöver det. Genom det elektriska
panoramasoltaket* släpps ljuset in och skapar en ännu större känsla
av rymd.
Enkelhet möter hög teknisk nivå på ett sömlöst och elegant sätt, med
innovativa funktioner som smälter in i interiörens rena linjer. RAV4:s
kupé är byggd runt en bred mittkonsol och modern instrumentpanel
med en 8-tums multimediaskärm. RAV4 är designad för att leverera
en upplevelse för alla sinnen och för att förstärka varje resa. Därför
har du som förare beroende på utförande smidig tillgång till
teknik, som underlättar och förhöjer körningen, med bland annat
digital innerbackspegel, en 360° Panoramic View Monitor, trådlös
mobiltelefonladdare, skräddarsytt ljudsystem från JBL med 9
högtalare och Smartphone Integration via Apple CarPlay och Android
Auto™.
Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.
* Tillval beroende på utförande.
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INTERIÖR KOMFORT OCH TEKNIK
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040 Super White *

1G3 Grey Metallic * ◊ **

6X3 Urban Khaki * **
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070 White Pearl * §

218 Attitude Black * ◊ **

8X8 Dark Blue Metallic * ◊

1D6 Silver Metallic * ◊

3T3 Tokyo Red * § **

LACKFÄRGER

DRA BLICKARNA
TILL DIG
RAV4 erbjuder en bred palett av
exteriöra lackfärger, från stilrena Super
White till karismatiska Tokyo Red. Med
utrustningsnivåerna Style och RAV4
ADVENTURE kan du dessutom addera
kontrast med valet av tvåtonslack.

2QJ §§ Tvåtonslack White
Pearl §/Attitude Black ◊

2QY §§ Tvåtonslack Silver
Metallic ◊/Attitude Black ◊

2QZ §§ Tvåtonslack Grey
Metallic ◊/Attitude Black ◊

2RA §§ Tvåtonslack Dark
Blue Metallic ◊/Attitude
Black ◊

2QU ** Tvåtonslack Urban
Khaki/Ash Grey Metallic ◊
§
* Finns inte tillgängligt för Style.
Premiumlack.
Metalliclack.
** Tillgängligt för RAV4 ADVENTURE.
§§
Tillgängligt för Style.
◊
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SKRÄDDARSYDD
KVALITET
Välj bland ett stort urval av klädslar till din RAV4, från tyg
eller syntetiskt skinn till skinn i två olika färger. Oavsett
vilken du väljer kommer stil och komfort som standard.

Svart tygklädsel (FA20)
Standard för Active

Svart syntetisk
halvskinnklädsel med blå
dekorsömmar (EC20)
Standard för Style

Svart skinnklädsel (LA20)
Standard för Executive

Beige skinnklädsel (LA40)
Tillval för Executive

FORTSÄTT DIN RESA PÅ TOYOTA.SE
På toyota.se kan du läsa mer om RAV4, bygga och beställa din
bil eller komma i kontakt med närmaste återförsäljare för en
provkörning. Skanna koden med din mobilkamera.
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KLÄDSLAR

Svart syntetisk skinnklädsel
med orange dekorsömmar
(EB20)
Standard för RAV4
ADVENTURE
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STILREN
UTSTRÅLNING
Välj bland ett stort utbud av lättmetallfälgar i dimensioner
från 17 till 19 tum – samtliga designade för att perfekt
komplettera din RAV4.
Samtliga fälgar finns även som kompletta vinterhjul.

19-tums lättmetallfälgar,
matt grålackerade, (5 ekrar)
Standard för RAV4
ADVENTURE
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17-tums lättmetallfälgar,
silverfärgade, (5 ekrar)
Standard för Active

18-tums lättmetallfälgar,
svartlackerade, (5 dubbelekrar)
Standard för Style

18-tums lättmetallfälgar,
mörkt silverlackade, (5
dubbelekrar)
Standard för Executive

19-tums lättmetallfälgar,
silverlackade, (10 ekrar)
Tillval för Executive

FÄLGAR

TILLBEHÖRSFÄLGAR

17-tums lättmetallfälgar,
silverlackade, (5 ekrar)
Tillval för alla
utrustningsnivåer

18-tums lättmetallfälgar,
silverlackade, (5
dubbelekrar)
Tillval för alla
utrustningsnivåer

18-tums lättmetallfälgar,
svartlackade, (5 dubbelekrar)
Tillval för alla
utrustningsnivåer

18-tums lättmetallfälgar,
maskinbearbetade, (5
dubbelekrar)
Tillval för alla
utrustningsnivåer
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Den här utrustningsnivån erbjuder en perfekt balans mellan
kaxig design, praktikalitet och bekväma funktioner. Det är en
modern SUV som har allt det nödvändiga i kombination med en
styling som sticker ut.
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UTRUSTNINGSNIVÅER

ACTIVE
Exempel på standardutrustning:
— 17-tums lättmetallfälgar, silverfärgade, (5 ekrar)
— Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer
— Farthållare, intelligent aktiv (iACC)
— Körfilsassistans, intelligent (LTA)
— Parkeringssensorer bak
— Smartphone Integration (Apple CarPlay and
Android Auto™)
— Strålkastare reflektor LED
— Svart tygklädsel (FA20)
— Vindrutetorkare med regnsensor
— Vägskyltsigenkänning (RSA)
Tillval
— Komfortpaket

VÄLJ RAV4 ACTIVE MED KOMFORTPAKET.
Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer.

Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android
och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.
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För förare som tycker om att göra ett intryck är utrustningsnivån
Style det perfekta valet. En uppsjö av slående detaljer i designen
sätter pricken över i för en RAV4 med en cool och urban
framtoning.
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UTRUSTNINGSNIVÅER

STYLE
Exempel på standardutrustning (utöver Active):
— 18-tums lättmetallfälgar, svartlackerade, (5
dubbelekrar)
— Baklucka elektriskt manöverbar
— Eluppvärmd ratt
— Förarsäte elektriskt justerbart
— Karossdetaljer lackerade i Attitude Black (218)
— Mörktonade rutor bak
— Nyckelfritt låssystem, Smart Entry
— Sportsäten fram
— Strålkastare projektor Bi-LED
— Svart syntetisk halvskinnklädsel med blå
dekorsömmar (EC20)
Tillval
— Ljudsystem JBL
— Teknikpaket

VÄLJ RAV4 STYLE MED TEKNIKPAKET.
Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer.
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RAV4 ADVENTURE
Exempel på standardutrustning (utöver Active):
— 19-tums lättmetallfälgar, matt grålackerade, (5
ekrar)
— Baklucka elektriskt manöverbar
— Eluppvärmd ratt
— Förarsäte elektriskt justerbart
— Mörktonade rutor bak
— Nyckelfritt låssystem, Smart Entry
— RAV4 ADVENTURE grill och främre
underkörningsskydd i silver
— Sidosteg
— Strålkastare projektor Bi-LED
— Svart syntetisk skinnklädsel med orange
dekorsömmar (EB20)
Tillval
— Ljudsystem JBL
— Teknikpaket
— Tvåtonslack Urban Khaki/Ash Grey Metallic (2QU)

VÄLJ RAV4 ADVENTURE MED TEKNIK

Skanna koden med din mobilkamera för att
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UTRUSTNINGSNIVÅER

Med en helt ny och kaxig design och kraftfull hybridprestanda är RAV4 ADVENTURE
byggd för förare som älskar äventyr i naturen. Kör genom städer, bortom horisonten
och ut mot det okända med AWD-i och lev livet fullt ut. Den kompromisslösa och
kaxiga designen av nya RAV4 ADVENTURE understryks av ett urval av karossfärger där
du kan välja på 6X3 Urban Khaki, 1G3 Grey Metallic◊, 218 Attitude Black◊ eller 3T3 Tokyo
Red§. Vill du sticka ut extra mycket så kan du som tillval välja tvåtonslack där Urban
Khaki kombineras med ett tak lackerat i Ash Grey Metallic◊.
◊

Metalliclack. § Premiumlack.

KPAKET

t läsa mer.
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För de som insisterar på det allra bästa kommer den välutrustade
Executive ta RAV4 till nya höjder. Med detaljer som knyter ihop den
genomgående stilrena tråden är det här din ultimata RAV4.

Bilden visar RAV4 Elhybrid Executive utrustad med Premiumpaket.
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UTRUSTNINGSNIVÅER

EXECUTIVE
Exempel på standardutrustning (utöver Active):
— 18-tums lättmetallfälgar, mörkt silverlackade,
(10 ekrar)
— Baklucka elektriskt manöverbar
— Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)
— Förarsäte och passagerarsäte fram elektriskt
justerbara
— Mörktonade rutor bak
— Förarsäte med minnesfunktion
— Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
— Sidobackspeglar med instegsbelysning
— Skinnklädsel i svart (LA20) eller beige (LA40)
— Strålkastare projektor Bi-LED

VÄLJ RAV4 EXECUTIVE MED PREMIUMPAKET

Tillval
— Ljudsystem JBL
— Panoramasoltak
— Premiumpaket

Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer.
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SKRÄDDARSY DIN

RAV4
VÄLJ DINA TILLBEHÖR
Tillbehör gör att du kan skräddarsy din
RAV4 till din livsstil och adderar värde
till bilen.

1
Se till att din RAV4 alltid ser helt ny ut
med praktiska golvmattor i gummi (1).
Skydda lacken på dörrlisterna mot
skrapmärken, repor och märken
samtidigt som du adderar en estetisk
touch med instegslister i aluminium (2).

2

instegslister i aluminium & golvmattor i gummi
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TILLVALSPAKET

7

4
5

SKYDDA DIN RAV4
Stänkskydd fram och bak (4) ser till att lera
och stenar inte förstör din Toyota RAV4.
Sidosteget (5) ger dig enkel tillgång till
taktillbehör samtidigt som det förstärker den
kaxiga attityden. Den bakre skyddsplattan
för stötfångaren (6) skyddar lacken på
bakluckan och adderar extra stilpoäng till
din RAV4:s design. Med en skräddarsydd
bagagerumsmatta för bagageutrymmet med
anti-slip (7), med samma hexagon-design
som återfinns i övriga kupén, står bagaget still
medan du kör.

6
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STICK UT MED STIL
Addera lite klass till den nedre delen av
bagageluckan med list i krom (1). Skapa en
elegant och kraftfull lägre profil med kromade
sidolister (2) som passar perfekt till din bils
konturer.

1

2
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TILLVALSPAKET

5
4

TILLBEHÖR FÖR RESAN
Den avtagbara dragkroken (3) har en robust
anti-korrosionsyta och är designad för att du
enkelt ska kunna sätta på och ta av den när
du behöver. De multifunktionella takräckena i
aluminium (4) ger dig extra lastkapacitet och
kommer med Toyotas smidiga fästanordning
som gör att du kan kombinera dem med flera
olika taktillbehör. Thule Motion 800 skidbox (5)
rymmer två snowboards eller upp till fyra par
skidor, beroende på storlek. Under sommaren
(eller om skidåkning inte är din grej) kan du
använda utrymmet till ännu mer bagage.

3

Tillbehör som visas är bara ett litet urval från det breda sortiment som vi har att
erbjuda. Besök toyota.se för att upptäcka hela vårt utbud av tillbehör för din RAV4.
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UPPKOPPLADE
TJÄNSTER
Oavsett om du befinner dig i eller utanför din bil kan du hålla
full kontroll över din Toyota med MyT Uppkopplade tjänster.
Med appen på din smartphone kan du kommunicera med
bilen, oavsett var du är. Du kan planera resor hemifrån, hitta
din bil, optimera körningen och ta emot föraranalyser. Du kan
även ta del av Hybrid Coaching för att få ut ännu mer av din
hybridkörning.
Läs mer om MyT Uppkopplade tjänster eller ta reda på vilka
funktioner din bil har på toyota.se. Skanna koden med din
mobilkamera.
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UPPKOPPLADE TJÄNSTER
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SÄKERHET

TOYOTA SAFETY
SENSE
RAV4 ligger alltid steget före oavsett vilka överraskningar som väntar runt hörnet.
Med Toyota Safety Sense* som standard, är RAV4 utrustad med säkerhets- och
förarassistansfunktioner som bl.a. Automatiskt helljus (AHB), Intelligent aktiv farthållare
(iACC), Intelligent körfilsassistans (LTA) och Vägskyltsigenkänning (RSA). Dessutom ger ett
Aktivt krockskyddssystem med cyklist- och fotgängardetektion (PCS) extra sinnesro under
körning. Säkerheten och förarassistansen i RAV4 är utvecklad för alla livets eventualiteter,
från att observera vägskyltar till att automatiskt justera fordonshastigheten.
Läs mer om Toyota Safety Sense på toyota.se.
Skanna koden med din mobilkamera.

*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 Toyotaåterförsäljare om detaljerad information.
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VIDARELÄSNING PÅ TOYOTA.SE
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.

Läs mer om Toyota RAV4

Se specifikationer

Hitta din närmaste
Toyotaåterförsäljare

Boka provkörning

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.

Läs mer om finansiering

36

TOYOTA

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

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.

Läs mer om garantier

Byt in din bil

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.

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

Läs mer om elhybrider
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TOYOTA RAV4 HYBRID
100% SUV. 100% ELHYBRID. INGA KOMPROMISSER.
Skanna koden för att for t sätta din resa på toyota.se

Läs mer om RAV4

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 februari 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer
och utrustning.
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