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TARIFE
Motor

2.5 VVT-i HSD 4x4
2.5 VVT-i HSD 4x4
2.5 VVT-i HSD 4x4

Versiune
Executive
Elegance
Luxury

Cod

75L6XL1000
75L6SL1000
75L6VL1000

Preț fără TVA
29,460 €
30,660
32,618

Preț cu TVA
35,057
36,485
38,816

DATE TEHNICE
Motor electric față
Putere maximă (kw(CP))
Cuplu maxim (Nm)

105 (143)
270

Putere maximă (kw(CP))
Cuplu maxim (Nm)

50 (68)
139

Capacitate (cc)
Putere maximă (kw(CP))
Cuplu maxim (Nm)

2494
114 (155)
210 / 4200-4400

Transmisie (manual/automat)
Putere maximă combinată (kw(CP))
Tracțiune (tip)
Viteză maximă (km/h)
Accelerație (0-100 km/h) (sec)
Consum urban NEDC corelat (L/100km)
Consum extraurban NEDC corelat
(L/100km)
Consum mixt NEDC corelat (L/100km)
Emisii CO2 mixt NEDC corelat (g/km)
Normă de poluare
Capacitate rezervor (litri)
Capacitate maximă de tractare (kg)
Dimensiuni (L x l x h) (mm)
Dimensiuni portbagaj (litri)
Gardă la sol (mm)

Automat (E-CVT)
145 (197)

Motor benzina 2.5 l VVT-i

Sistem Hybrid Synergy Drive

4x4

5,4

180
8,3

6,2
5,8
131

1650

EURO 6
56
4605x1845x1675
501/1633
177

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

RAV4 HYBRID
Septembrie 2018

DOTĂRI
EXTERIOR
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, reglabile
electric și încălzite, cu semnalizator integrat și
pliabile electric
Roată de rezervă cu uz temporar
Sistem "Follow Me Home"
Jante din aliaj 17" cu anvelope de dimensiunea
225/65 R17
Lumini de zi cu LED
Faruri cu halogen

Executive

Elegance

Luxury












































































Faruri LED cu auto-nivelare
Proiectoare de ceață
Stopuri LED




Geamuri spate cu tentă verde



Geamuri laterale și spate fumurii
Antenă radio în formă de aripioară dorsală rechin
Sistem de spălare pentru faruri
Ștergător lunetă
Bare longitudinale acoperiș
Haion acționat electric
Senzor haion pentru deschidere fără atingere
Ștergătoare parbriz, cu senzor de ploaie și aprindere
automată
Senzor pentru aprinderea automată a farurilor
Eleron spate
Trapă acționată electric

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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INTERIOR

Executive

Elegance

Luxury

Aer condiționat cu reglare automată
Toyota Touch 2 (sistem inteligent de acces și control
al funcțiilor on-board, cu ecran tactil color de 7") cu
6 boxe
Port USB
Comenzi audio pe volan
Volan reglabil în înălțime și adâncime îmbracat în
piele
Schimbător viteze îmbrăcat în piele
Geamuri electrice față-spate
Scaun șofer și pasager incălzite
Scaun șofer reglabil manual
Scaun șofer reglabil electric
Scaun șofer cu suport lombar electric
Funcția de memorare poziții scaun șofer
3 tetiere spate
Computer de bord TFT color de 4,2``
Dezaburire lunetă cu temporizator
Sistem degivrare parbriz cu încălzirea
ștergătoarelor
Rezervor lichid parbriz cu capacitate sporită (4.8 L)







































































Tapițerie textilă



Tapițerie parțial piele



Tapițerie piele
Banchetă rabatabilă fracționat 60:40 - sistem Easy
Flat, cu poziție spătar reglabilă
Buzunare pe spătarul scaunelor față
Oglindă interioară electrocromatică
(cu efect anti-orbire)
Sistem Smart Entry & Push Start

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Airbag-uri frontale șofer & pasager + airbaguri
laterale față
Airbag-uri tip cortină
Airbag pentru genunchii șoferului


























Executive

Elegance

Luxury
















NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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SIGURANȚĂ & SECURITATE
Direcție asistată electric (EPS)
ABS & EBD & BA
Cameră video pentru marșarier
Senzori parcare față și spate
Toyota Safety Sense:
- Sistem de siguranță Pre-Impact (PCS)
- Cruise Control adaptiv
- Sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDA) și
Sistemul de avertizare a oscilației la ieșirea de pe
bandă (SWS)
- Sistem de asistență pentru marcaje rutiere (RSA)
- Sistem de comutare automată între faza lungă și
faza scurtă (AHB)
Sistem de avertizare asupra presiunii din pneuri (TPWS)
Dezactivare airbag pasager
Închidere centralizată cu telecomandă
Tetiere scaune față dotate cu sistem WIL
Sistem de control al stabilității VSC+ și al tracțiunii TRC
Sistem de tracțiune integrală - Hybrid AWD (doar 4x4)
Sistem de control al stabilității la tractare (TSC)
Sistem de asistență la pornire din rampă - HAC
Cruise Control cu limitator de viteză (ASL)
Moduri deplasare Electric, Normal, Sport
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Sistem de avertizare a traficului din spatele mașinii
(Rear Cross Traffic Alert - RCTA)
Panoramic View Monitor (PVM): asistență la parcare
cu vedere panoramică (4 camere)

Executive

Elegance

Luxury


























































NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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CULORI SI TAPIȚERII
Culoare exterioară

Alb (040)
Alb perlat (070)**
Argintiu (1D6)*
Gri închis (1G3)*
Negru (209)*
Roșu Tokyo Perlat (3T3)**
Cappuccino (4T3)*
Maron închis (4U5)*
Albastru închis (221)*
* culoare metalizată
** culoare perlată

Interior - Tapițerie
Gri*
Negru
Brun deschis*
Beige*

Cod
040
070
1D6
1G3
209
3T3
4T3
4U5
221

Preț cu TVA

Executive Elegance

0€
726 €
485 €
485 €
485 €
726 €
485 €
485 €
485 €











Executive

Elegance**















Luxury










Luxury





* Doar pe bază de comandă
** Echiparea Elegance are plafonul interior negru. Pentru detalii de interior verificați configuratorul

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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ACCESORII LA PRETURI SPECIALE
Tip Oferta

Descriere accesoriu

Cod accesoriu

Timp
montaj
(ore)

Pret
lista
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(fara
TVA)

Pret
Oferta (cu
TVA)

Pret special

Sistem alarma

PW625-0R000

2.0

993

745

886

Pret special

Set covorase cauciuc

PZ49L-X0358-RJ

0.2

270

229

273

Pret special Carlig
remorcare

Carlig de tractare fix
Cablaj electric 13 pini

PW960-0R000
PW5D0-0R000

3.0

1349
917

1147
734

1365
873

Cutie plafon pentru bagaje Thule
Pacific 200

PW308-00000

0.2

2066

1756

2090

Pret special
Pret special

Bare transversale

PZ41B-X5620-00

0.2

983

836

995

Pret special

Set covorase cauciuc-hybrid

PW210-0R000-C0

0.2

432

368

437

Pret special

Toyota Protect caroserie

PZ41A-BP001-80

2.4

645

516

614

Pret special

Set antifurt roti

PW456-00000

0.2

160

136

162

Pret special

Plasa verticala portbagaj

PZ472-X2340-ZA

0.1

198

168

200

Pret special

Tava portbagaj (podea joasa) *

PZ434-X2305-PJ

0.1

278

236

281

Pret special

Trepte laterale

PW388-0R008

0.7

2991

2393

2847

Pachet HybridStyle interior
Pachet
ConventionalStyle interior

Set ornamente de aluminiu pentru
praguri fata

PW382-0R000

0.3

329

264

314

Set ornamente de aluminiu pentru
praguri fata

PZ467-X0184-00

0.3

659

527

627

Ornament cromat, parte inferioara
hayon
Set ornamente protectie laterala
usi
Set aparatori noroi fata spate

PW405-0R000-01
PZ49U-X0521-00
PW389-0R000

1.6

1076

885

1053

Kit asistenta parcare fata
Set 2 senzori parcare

PW501-0R100
PW501-00700-XX*

2.0

954

838

997

Kit asistenta parcare spate
Set 2 senzori parcare
Set 2 senzori parcare, nevopsiti
Protectii colturi, pentru bara fata
Scut parte fata
Film protectie bara spate

PW501-0R000
PW501-00700-XX
PW501-00700-00
PW177-0R000
PW417-0R000-01
PW178-0R001

1.5

864

759

903

2.4

2509

2027

2412

Pachet Style
exterior
Pachet Safety 1
*doar pentru
Comfort
Pachet Safety 2
*doar pentru
Comfort
Pachet
Protection

*Se comanda 2

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

