ENNAKKOTILAA RAV4 PLUG-IN HYBRID
UUSI RAV4 PLUG-IN HYBRID ON NÄHTÄVILLÄ SUOMEN-KIERTUEELLAAN
HUHTIKUUSSA 2020, MUTTA ENNAKKOTILAUKSEN VOIT TEHDÄ JO NYT
LÄHIMMÄLLÄ TOYOTA-JÄLLEENMYYJÄLLÄSI.
MALLIN VARSINAINEN LANSEERAUS TAPAHTUU SYYSKUUSSA 2020.
LISÄTIETOJA OSOITTEESTA WWW.TOYOTA.FI

W W W.TOYOTA . FI | LÖY DÄ LÄ H I N TOYOTA JÄ LLE E N M Y YJÄS I
Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja ja varustelua.
Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa.
07/20/RAV4PHEV/FI/5000/110-115PSB

PLUG-IN HYBRID

SUORITUSKYKY JA VARUSTELU

		 U U S I

TOYOTA

RAV4 PLUG-IN
		HYBRID
UUSI RAV4 PLUG-IN HYBRID ASETTUU TOYOTAN HYBRIDIMALLISTON
HUIPULLE. SE TARJOAA KAIKEN SEN, MITÄ RAV4-MALLILTA ON
TOTUTTU ODOTTAMAAN JA VIELÄ VÄHÄN ENEMMÄN.
• Suuri litiumioniakku mahdollistaa luokkansa johtavan sähköajokantaman,
jopa 74 km (WLTP), joka on pidempi kuin keskimääräinen eurooppalainen
päivittäinen ajosuorite, 50 km.
• Toyotan itselataavan hybriditeknologian ansiosta kulutus säilyy
alhaisena, myös ladattavan akun tyhjennyttyä. RAV4 Plug-in on siis
erittäin taloudellinen, oli matkasi minkä pituinen tahansa.
• 2,5-litraisella bensiinimoottorilla varustetun hybridijärjestelmän
kokonaisteho on 306 hevosvoimaa. Ja mikä parasta, tehot ovat aina
käytössäsi, riippumatta ladattavan akun varauksesta.
• RAV4 Plug-in tarjoaa luokkansa johtavaa suorituskykyä ja se
kiihtyy 0–100 km/h 6,2 sekunnissa. CO2-päästöt 22 g/km.
• Tavaratilan tilavuus on 520 litraa, joten kaikki matkatavarasi
mahtuvat varmasti kyytiin.
• Suurin sallittu vetomassa on 1500 kg (jarrullinen perävaunu) ja AWD-inelivetojärjestelmä mahdollistaa etenemisen haastavissakin olosuhteissa.
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ESITTELY

SUORITUSKYKY:
Teho: 306 hv / 225 kW
Kiihtyvyys: 6,2 s (0–100 km/h)

UUSI AIKAKAUSI
UUSI RAV4 PLUG-IN HYBRID

TALOUDELLISUUS (WLTP):
Jopa 74 km pelkällä sähköllä
CO2-päästöt 22 g/km
Yhdistetty keskikulutus 1,0 l/100 km

MUKAVUUS VAKIONA:
Sähköisesti säädettävä kuljettajan istuin
LED-ajovalot
Älypuhelimen integrointiominaisuus
(Apple CarPlay)

Toyotan ylpeys on laadukas suunnittelu, ja RAV4 on todiste siitä. RAV4 on yksi
Euroopan suosituimmista SUV-malleista, ja RAV4 Plug-in Hybrid AWD-i
on mallin uusi lippulaiva ja ladattavien hybridien uusi suunnannäyttäjä.
Ladattava RAV4 Plug-in -malli pohjautuu itselataavan RAV4 Hybridin edistykselliseen
tekniikkaan ja Toyotan yli kahdenkymmenen vuoden kokemukseen hybriditeknologian johtajana. RAV4 Plug-in tarjoaa enemmän tehoa ja parempaa todellista
polttoainetaloudellisuutta kuin mihin ladattavissa SUV-malleissa on totuttu.
Vaikuttava uusi voimansiirto, joka on kehitetty vain RAV4 Plug-in Hybridiä varten,
tarjoaa 306 hv:n / 225 kW:n tehot ja 0–100 km/h:n kiihtyvyyden vain 6,2 sekunnissa
tehden mallista yhden luokkansa suorituskykyisimmistä autoista. RAV4 Plug-in on myös
luokkansa johtaja pienten CO2-päästöjensä ja polttoainetaloudellisuutensa osalta.
WLTP-standardin mukaisen, yhdistetyn ajosyklin CO2-pakokaasupäästö on vain 22 g/km
ja yhdistetty kulutus vain 1,0 l/100 km.
Luokkansa edistyksellisin ladattava hybridi erottuu kilpailijoistaan myös EV-ajotilan
avulla. Sen ansiosta auto käyttäytyy pitkälti kuten sähköauto: se kulkee sähköllä jopa
135 km/h:n nopeuteen asti riippumatta siitä, kuinka kovaa kaasupoljinta painetaan.
Ilmoitettu sähköajokantama (WLTP) on jopa 74 km, mikä tekee RAV4 Plug-in -mallista
luokkansa edelläkävijän. Kyseinen kantama on huomattavasti pidempi kuin
keskimääräinen eurooppalainen päivittäinen ajosuorite, joka on 50 km.
Tämä mahdollistaa sen, että auto etenee pelkällä sähköllä suurimman osan ajasta.
								

4

5

SISÄTILAT

VAKIOVARUSTEENA

YLELLISYYS
TYYLIÄ JA ÄLYKKÄITÄ TOIMINTOJA

RAV4 Plug-in Hybridin ohjaamo on rakennettu erityisen leveän
keskikonsolin ja uuden, nykyaikaisen kojelaudan ympärille.
Lisävarusteena ohjaamosta löytyy tuulilasin heijastusnäyttö (HUD).
Uudistettu Toyota Touch 2 -mediakeskus mahdollistaa nyt myös
älypuhelimen integroinnin Apple CarPlayn ja Android Auton* avulla.
Keskikonsolin keskeiselle paikalle on nostettu uusi, entistä suurempi
9” kosketusnäyttö, jonka kautta voit käyttää esimerkiksi älypuhelimesi
toimintoja. Samalla näytöllä hallitset myös musiikin toistoa,
puhelintoimintoja ja auton asetuksia.
Lisävarusteena saatava suuri ja avattava panoraamakattoluukku
mahdollistaa luonnonvalon pääsyn matkustamoon. Kesällä matkustusmukavuutta edistää Premium-varustelutasossa nahkaverhoiltujen
istuimien tuuletustoiminto. Kuljettajan istuin on aina sähköisesti
säädettävä, joten hyvä ajoasento löytyy helposti. Auton ilmastointilaitteen
(viilennys tai lämmitys) pystyy käynnistämään etänä auton avaimella,
joten matkustamo on aina valmiiksi mukavassa lämpötilassa matkasi
alkaessa. RAV4 Plug-in -mallin tavaratila on 520 litraa, ja kaikissa
RAV4 Plug-in -malleissa on 230V:n pistorasia tavaratilassa.
* Ominaisuuden saatavuus ja toiminnot voivat vaihdella markkina-alueittain
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ULKOPUOLI

		
UUSI

TOYOTA

RAV4 PLUG-IN
		HYBRID
TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ
TEHOA JA ALHAISIA PÄÄSTÖJÄ
Uuden 2,5 litran hybridimoottorinsa myötä RAV4 Plug-in Hybrid
vahvistaa asemaansa luokkansa edelläkävijänä. Siinä on aina vakiona
älykäs AWD-i-nelivetojärjestelmä, joka takaa, että auto pärjää
hankalissakin olosuhteissa. Järjestelmä sopeutuu automaattisesti
tiellä tapahtuviin muutoksiin ja varmistaa, että käytössäsi on paras
mahdollinen pito – oli edessäsi sitten lunta, jäätä tai mutaa, tai kun
tarvitset auton maksimaalista suorituskykyä urheilullisessa ajossa.
Tämä uutuusmalli vie sinut minne haluatkin ja ennen kaikkea tyylillä
– 18” tai 19” koneistetulla pinnalla varustetut kevytmetallivanteet
keräävät katseita ja kiiltävän mustat pyöränkaaret erottavat sen
kilpailijoista. RAV4 Plug-in Hybrid haluaa tulla ajetuksi missä
tahansa tieolosuhteissa.

Kuvan auto on RAV4 Plug-in Hybrid 2,5 AWD-i Style, ulkovärissä Ash Grey/Attitude Black (2QZ), jossa yhdistyvät metallinharmaa alaosa ja musta katto.
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VARUSTELUTASOT

VARUSTELE

OMASI

RAV4 PLUG-IN HYBRID
ACTIVE

STYLE

Tärkeimmät varusteet
Tärkeimmät vakiovarusteet
Activen lisäksi/sijaan
– Toyota Safety Sense -turvallisuusjärjestelmä
– Toyota Touch -mediakeskus
– Toyota Touch 2® -mediakeskus
9” kosketusnäytöllä
8” kosketusnäytöllä
– Musta synteettinen nahkaverhoilu
– Pysäköintitutka edessä ja takana
punaisilla yksityiskohdilla
– Lämmitetty ohjauspyörä
– Tuulilasin heijastusnäyttö (HUD)
– Smart Entry & Start -avaimeton lukitus- ja
– Matkapuhelimen langaton latausasema
käynnistysjärjestelmä
– 19” kevytmetallivanteet
– Älypuhelimen integrointiominaisuus
– Bi-tone-kaksivärimaalaus kiiltävän
(Apple CarPlay)
mustalla katolla
– Urheilullisesti muotoillut istuimet
– Tummennetut takalasit
kangasverhoilulla
– Sähkötoiminen takaluukku
– Sähköisesti säädettävä kuljettajan istuin
sähköisellä ristiseläntuensäädöllä
Varustepaketit
– 18” kevytmetallivanteet
–
Style Plus -paketti
– Hunajakennokuvioinen etupuskurinsäleikkö
• Toyota Touch 2 -mediakeskus
– Bi-LED-projektoriajovalot
		 navigointijärjestelmällä
• Kuolleen kulman varoitin (BSM)
Varustepaketit
• Peruutusvahti (RCTA)
– Active Plus-paketti
• Lämmitettävä tuulilasi
• Kuolleen kulman varoitin (BSM)
• JBL Premium -audiojärjestelmä
• Peruutusvahti (RCTA)
		 yhdeksällä kaiuttimella
• Toyota Touch 2 -mediakeskus navigointi• Smart Mirror -älykäs taustapeili
		 järjestelmällä ja 9” kosketusnäytöllä
– Avattava panoraamakattoluukku
• Lämmitettävä tuulilasi
• Sähkötoiminen takaluukku
– Synteettinen nahkaverhoilu
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PREMIUM

Tärkeimmät varusteet
Stylen lisäksi/sijaan
– Smart Mirror -älykäs taustapeili
– Kuljettajan istuin muistitoiminnolla
– Etuistuimien tuuletustoiminto
– Ympäristön 360° kamera (PVM)
– Istuimien nahkaverhoilu punaisilla
yksityiskohdilla
– Pysäköintitilanteiden
törmäyksenestojärjestelmä (ICS)
– Vaihteenvalitsinsiivekkeet
ohjauspyörän takana
– Varashälytinjärjestelmä
Varustepaketit
– Avattava panoraamakattoluukku
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