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KETTŐS  
DNS

GAZDAG SZABADIDŐAUTÓ MÚLT, 
KÉT VILÁG EGYESÍTÉSE 

A RAV4 Plug-in Hybrid hatásosan ötvözi 
a Toyota legerősebb hibrid technológiáját 
és a különleges elektromos hajtást, hogy Ön 
még tisztábban, még messzebbre autózhasson. 
A gondosan megtervezett kettős hajtásban 
negyedik generációs hibrid technológia és nagy 
kapacitású lítium-ion akkumulátor gondoskodik 
a dinamikus gyorsulásról és a kategória 
leghosszabb hatótávolságáról.  
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TISZTA  
ERŐ

FOLYAMATOS ENERGIA ÉS PÁRATLANUL TAKARÉKOS 

A RAV4 Plug-in Hybrid ereje, dinamizmusa 
és menetstabilitása  gyakorlatilag saját kategóriát 
teremt. 2,5 literes Hybrid Dynamic Force 
benzinmotorjával és intelligens összkerékhajtásával 
(AWD-i) mindössze 6,0 másodperc alatt gyorsul 
100 km/órára – ami a páratlan úttartás és a 306 lóerő 
fényében talán nem is annyira meglepő.

A kategória legjobb CO₂-kibocsátása (22 g/km) 
és üzemanyag-fogyasztása (1,0 l/100 km) világosan 
jelzi, hogy a RAV4 Plug-in Hybrid lenyűgöző 
teljesítményéhez milyen takarékos működés társul. 
Az új 18,1 kW-os lítium-ion akkumulátorral akár 
75 kilométert* is autózhat tisztán elektromos hajtással, 
és a beépített 6,6 kW-os töltővel csupán 2,5 óra kell 
a teljes feltöltéshez.
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Hybrid 
2.5 Plug-in Hybrid e-CVT 
Hibrid rendszer összteljesítménye: 306 LE 
Üzemanyag-fogyasztás§ 1.0 l/100 km 
CO₂-kibocsátás§ 22 g/km 
Gyorsulás 0-100 km/órára: 6,0 másodperc 
Tisztán elektromos hatótávolság*: 75 km 

Teljes értékű EV működés 
A négyállású üzemmódválasztóval egyszerűen kapcsolhat 
át hibrid hajtásról tisztán elektromos autózásra. 
Az alapértelmezett EV-üzemmódban a RAV4 Plug-in 
Hybrid 75 kilométert* is megtehet, és akár 135 km/órás 
tempóval is haladhat – bármiféle károsanyag-kibocsátás 
nélkül. Ha a nagyfeszültségű akkumulátorban nincs 
már elég energia az elektromos haladáshoz, Ön a RAV4 
takarékos hibrid hajtásával folytathatja útját. 

e-CVT = elektronikus vezérlésű folyamatosan változó áttételű 
sebességváltó 
* Az akkumulátor töltöttségétől és a vezetés körülményeitől 
függően 
§ UF Súlyozott: Elektromos üzemmódban 
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Utastér 
A head-up kijelzőtől kezdve a 9 hangszórós JBL prémium 
audiorendszeren át a vezeték nélküli töltőig vagy a 230 
voltos elektromos csatlakozóig minden ötletünk azt 
szolgálja, hogy Ön a lehető legkomfortosabban érezze 
megát a RAV4 Plug-in Hybrid utasterében.

Connectivity 
A zenék lejátszására, a hívások kezelésére és még sok 
egyébre ott az Apple CarPlay™ és az Android Auto™*, 
emellett pedig a MyT okostelefonos alkalmazással 
bármikor ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét, 
beállíthatja a töltés időpontját vagy az első és hátsó 
szélvédők párátlanítását, sőt már előre lehűtheti vagy 
befűtheti a RAV4 Plug-in Hybrid utasterét. 

* Korlátozott elérhetőség Magyarországon
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Biztonság 
A RAV4 Plug-in Hybrid mindent megtesz az Ön és 
környezete biztonságáért. Az autó fejlett Toyota Safety 
Sense technológiái mostanra még intelligensebbek 
lettek, hogy Ön minden eddiginél nyugodtabban 
és magabiztosabban vezethessen.

•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer,  
kerékpáros-felismeréssel

•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer, 
éjszakai gyalogosfelismeréssel

•  Teljes sebességtartományban működő adaptív 
sebességtartó automatika

•  Intelligens adaptív sebességtartó automatika
•  Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, 

kormányzási rásegítéssel
•  Sávkövető asszisztens
•  Automatikus távolságifény-vezérlés
•  Jelzőtábla-felismerés

STÍLUSOS 
BELTÉR

KIFINOMULT ÉS KOMMUNIKATÍV: IDEÁLIS HELY 
A FELTÖLTŐDÉSHEZ 

A RAV4 Plug-in Hybrid utastere olyan hely, 
ahol tökéletesen kiélvezheti az autó csendjét és 
magabiztos erejét. A tágas, kifinomultan kényelmes 
utastérben sportos ülések és a nagyméretű 
panorámatető* várják Önt, a csomagokat pedig 
gond nélkül elnyeli az 520 literes, rugalmasan 
alakítható csomagtartó, amiből alig foglal el helyet 
a nagyfeszültségű akkumulátor.

Hogy könnyedén kezelhesse az autó szórakoztató 
és okostelefon technológiáit, egy 9 colos 
érintőképernyőn keresztül érheti el legújabb multimédia 
rendszerünket és okostelefon-integrációnkat. 
Ha szeretné előre beállítani az utastér hőmérsékletét, 
vagy valós idejű navigációt használna, rendelkezésére 
állnak a MyT Csatlakoztatott Szolgáltatások, miközben 
fejlett biztonsági technológiáink egész tárháza vigyáz 
mindenkire – az autón belül és kívül egyaránt. 

* Felszereltségtől függ
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Főbb jellemzők: 
 — 18" szürke, csiszolt felületű könnyűfém 
keréktárcsák (5 küllős) 

 — Bi-LED fényszórók
 — LED nappali menetfény, hátsó lámpák 
és féklámpák

 — Első ködfényszórók
 — Fekete hűtőrács, aláfutásgátló 
elöl-hátul és sárvédőív díszítés

 — Dupla sport kipufogók
 — Fekete tetősín
 — Fényre sötétedő belső visszapillantó 
tükör

 — Vezetési mód választó
 — Intelligens nyitási és indítási rendszer 
 — Toyota Touch2 9” színes 
érintőképernyővel, DAB rádió, USB, 
6 hangszóró, tolatókamera

 — Toyota Touch2 GO navigációs 
rendszer

 — Connectivity: Android Auto™*, 
Apple Carplay™

 — MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatások
 — Színes 7" TFT multiinformációs kijelző 
 — Ülésfűtés az első ülésekben 
és a második üléssor szélső ülésein 

 — Fekete szövet ülésborítás
 — Elektromosan állítható vezetőülés 
elektromos deréktámasszal

 — Fekete tetőkárpit
 — Távvezérelhető kétzónás automatikus 
klímaberendezés 

 — 220 V elektromos csatlakozó 
a csomagtérben 

 — Kábel a jármű töltéséhez szabványos 
aljzatból (230 V/ 150 W/ 10 A)

 — Toyota Safety Sense biztonsági rendszer 
(Ütközést megelőző biztonsági rendszer 
gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel, 
Jelzőtábla-felismerő rendszer, Intelligens 
adaptív sebességtartó automatika, Sávkövető 
asszisztens)

 — Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer
 — Fáradtságra figyelmeztető rendszer
 — Hegymeneti elindulássegítő
 — Vontatmány stabilitás vezérlő
 — AVAS hangjelző rendszer
 — Első és hátsó parkolásérzékelők
 — Esőérzékelős ablaktörlők
 — Lábbal nyitható csomagtérajtó
 — Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 — Csomagtértálca
 — Helytakarékos pótkerék

COMFORT

* Korlátozott elérhetőségű Magyarországon
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Főbb jellemzők  
(a Comfort felszereltségen felül) 

 — 19" fekete, csiszolt felületű 
könnyűfém keréktárcsák (5 küllős) 

 — Digitális visszapillantó tükör 
 — Zongoralakk fekete tető és külső 
tükörborítás 

 — Fényszórómosó
 — Első szélvédő jégmentesítő
 — Fűtött kormánykerék
 — Fűtött első szélvédőmosó fúvókák
 — Fekete bőr hatású ülésborítás 
szövet betétekkel

SELECTION
 — Intelligens ultrahangos 
parkolásérzékelők automata 
fékezéssel

 — Panoráma monitor 360 fokos 
panoráma nézet rendszerrel 

 — Holttér monitor (BSM) 
 — Hátsó keresztforgalomra 
figyelmeztető rendszer (RCTA) 
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Főbb jellemzők  
(a Selection felszereltségen felül) 

 — Prémium JBL hangrendszer 
9 hangszóróval 

 — Szellőztethető vezetőülés 
és első utasülés 

 — Szélvédőre vetített információ,  
Head-up Display (HUD)

 — Elektromosan nyitható 
panorámatető, mozgatható 
árnyékolóval 

 — Memória funkció a vezetőüléshez 
 — Elektromosan állítható utasülés
 — Fekete bőr ülésborítás
 — Defektjavító készlet

SELECTION VIP
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Szélvédőre vetített információ
Folyamatosan tájékoztatja Önt az üzemanyag-
fogyasztásról és más fontos információkról, miközben 
egy pillanatra sem kell elfordítania a tekintetét az útról.
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Króm díszléc 
Minőségérzetet sugalló megoldás a csomagtérajtó 
alsó peremén végigfutó krómozott díszléc (1). 
Hangsúlyozza ki autója eleganciáját és erőteljes 
kiállását a krómozott küszöbelemekkel (2), 
amelyek gyönyörűen illenek a RAV4 Plug-in Hybrid 
karosszériájához.

TŰNJÖN KI STÍLUSOSAN!

TARTOZÉKOK 

Sár, földút vagy autópálya – 
a RAV4 Plug-in Hybrid mindenütt 
megállja a helyét. Ha szeretné 
kihangsúlyozni ezeket a tulajdonságait, 
tetszeni fog Önnek az eredeti Toyota 
tartozékok kínálata. Itt mindent 
megtalál, amivel még látványosabbá, 
még praktikusabbá és sokoldalúbbá 
formálhatja autóját! 

A teljes tartozékkínálat megismeréséhez látogasson 
el a www.toyota.hu honlapra, vagy érdeklődjön 
márkakereskedőjénél! 

1. 2. 

12



Oldalfellépő
A fellépőről könnyebben elérheti a tetőre 
erősített tárgyakat, ráadásul az autó is 
markánsabbnak tűnik tőle. 

Levehető vonóhorog
A masszív, korrózióálló felületű, levehető 
vonóhorgot úgy alakítottuk ki, hogy 
a vonófejet tetszése szerint és könnyen 
tudja felhelyezni és levenni.
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FELVILLANYOZÓ 
SZÍNEK

KAROSSZÉRIASZÍNEK 

Az éjkéktől az érzéki vörösig egy sor színárnyalat 
közül választhatja ki, melyik tükrözi legjobban 
az egyéniségét. Ha szeretné még hatásosabbá 
tenni a látványt, a kiválasztott karosszériaszínhez 
kérjen fekete tetőt!

KÉTTÓNUSÚ FÉNYEZÉSEK 
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* Metálfényezés 
§ Gyöngyházfényezés. 
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Fekete szövet  
Alapfelszereltség a Comfort 
modellváltozaton

Fekete bőrhatású szövet  
Alapfelszereltség a Selection 
modellváltozaton

Fekete bőr  
Alapfelszereltség a Selection VIP 
modellváltozaton

Fekete Alcantara® piros varrással  
Tartozékként rendelhető minden 
modellváltozathoz
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19" fekete, csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsa (5 küllős) 
Alapfelszereltség a Selection 
és Selection VIP modellváltozaton 

18" szürke, csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsa (5 küllős) 
Alapfelszereltség a Comfort 
modellváltozaton 

18" fényes fekete, csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsa (5 dupla küllős) 
Tartozékként rendelhető minden 
modellváltozathoz 

18" csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsa (5 dupla küllős) 
Tartozékként rendelhető minden 
modellváltozathoz

18" matt fekete, csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsa (5 dupla küllős) 
Tartozékként rendelhető minden 
modellváltozathoz 

18" ezüst színű, csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák 
Tartozékként rendelhető minden 
modellváltozathoz

AZ UTOLSÓ 
SIMÍTÁSOK 

KEREKEK ÉS KÁRPITOK 

Tegye teljessé autója megjelenését a mutatós 
18 vagy 19 colos, csiszolt felületű könnyűfém 
keréktárcsákkal! Az új RAV4 Plug-in Hybrid 
utasteréhez fekete kárpitok közül válogathat, 
a bőrhatásútól kezdve a valódi bőrig – ha 
pedig a sportosabb stílust kedveli, válassza 
a kontrasztos piros varrással díszített változatot.
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MŰSZAKI ADATOK
MOTOR 

  Hibrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Motor kódja A25A-FXS

Hengerek száma 4, soros elrendezésben

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, VVT-iE 
(szívóoldal), VVT-i (kipufogóoldal)

Üzemanyagellátó rendszer közvetlen és szívőcső 
befecskendezés

Lökettérfogat (cm3) 2487

Furat x löket (mm x mm) 87,50 x 103,48

Sűrítési arány 14,0 : 1

Legnagyobb teljesítmény (DIN LE) 185

Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.) 136 / 6000

Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/ford.) 227 / 3200–3700

A hibrid rendszer összesített teljesítménye (LE) 306

A hibrid rendszer összesített teljesítménye (kW) 225

Első elektromotor

Típus Állandó mágneses szinkronmotor

Legnagyobb teljesítmény (kW) 134

Legnagyobb forgatónyomaték (Nm) 270

Tisztán elektromos hatótávolság – kombinált 
WLTP (km) 75

Tisztán elektromos hatótávolság – város (km) 98

Hibrid meghajtó akkumulátor

Típus Lítium-ion

Akkumulátor kapacitása (3 hr) amperóra 51

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY
  Hibrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Üzemanyag-fogyasztás (az EC 2017/1231 rendelettel módosított EC 2017/1153  
direktíva alapján)**

Kombinált sebességnél (l/100 km) 1,0* / 6,6

Kis sebességnél (l/100 km) 7,7

Közepes sebességnél (l/100 km) 5,3

Nagy sebességnél (l/100 km) 5,7

Extra nagy sebességnél (l/100 km) 7,7

Javasolt üzemanyag 95 vagy magasabb 
oktánszámú benzin

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 55

Széndioxid, CO₂-kibocsátás (az EC 2017/1231 rendelettel módosított EC 2017/1153 
direktíva alapján)**

Kombinált sebességnél (g/km) 22* / 149

Kis sebességnél (g/km) 175

Közepes sebességnél (g/km) 120

Nagy sebességnél (g/km) 129

Extra nagy sebességnél (g/km) 174

Kipufogógázok (az EC 2018/1832AP rendelettel módosított EC 715/2007 direktíva alapján)**

Euro besorolás EURO 6 D

Szénmonoxid, CO (mg/km) 126,1

Szénhidrogének, THC (mg/km) 13,3

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) 11,5

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km) 4,2

Koromrészecskék (mg/km) 0,1

Elhaladási zaj (dB(A)) 64,0

*UF Súlyozott: Elektromos üzemmódban  **VL Min/Max: Hibrid üzemmódban

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre egy jellegzetes sorozatgyártású modell segítségével, az új WLTP EC 2017/1151 európai 
irányelv követelményeinek, illetve azok előírt módosításainak megfelelően. Az egyedi konfigurációk esetében az üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás adatait az opcionális felszereltségi 
tételek is befolyásolhatják. Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO₂-kibocsátása eltérhet a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, 
a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.
Az új WLTP tesztelési eljárásról a https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light linken talál további információt.
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e-CVT = elektronikus vezérlésű fokozatmentes sebességváltó

* A modellváltozattól és/vagy a felszereltségtől függően.

KORMÁNYZÁS
  Hibrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Fordulókör az abroncsnál mérve (m) 11,0 / 12,2* 

TEREPKÉPESSÉG

Legkisebb hasmagasság (mm) 180 / 190*

Első terepszög (°) 17,5

Hátsó terepszög (°) 20

Kapaszkodási szög (°) 18

Borulási határérték szöge (°) 52

Középső terepszög (°) 16,4

Gázlómélység (mm) 500

FÉKEK 

Elöl Hűtött tárcsafék 
kétdugattyús féknyereggel

Hátul Hűtött tárcsafék 
egydugattyús féknyereggel

FELFÜGGESZTÉS 

Elöl MacPherson rugóstag 

Hátul Kettős keresztlengőkar 

TELJESÍTMÉNY 
  Hibrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Végsebesség (km/óra) 180

Gyorsulás 0-100 km/órára (másodperc) 6

TÖMEGEK ÉS VONTATÁS 

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 2510

Saját tömeg (kg) 1910–2000

Fékezett vontatható tömeg (kg) 1500

Fékezetlen vontatható tömeg (kg) 750

UTASTÉR ÉS CSOMAGTÉR MÉRETEK 

Utastér szélessége (mm) 1515

Utastér magassága (mm) 1210 / 1230*

Csomagtér szélessége (mm) 1355

Csomagtér magassága (mm) 829 / 845*

Csomagtér hosszúsága (2 üléssel) (mm) 1855

VDA csomagtér térfogat, a kalaptartóig pakolva, 
a hátsó ülések a helyükön (liter)

520

KÜLSŐ MÉRETEK 

Hosszúság (mm) 4600

Szélesség (mm) 1855

Magasság (mm) 1685 / 1690*

Nyomtáv elöl (mm) 1595 / 1605*

Nyomtáv hátul (mm) 1615 / 1625*

Túlnyúlás elöl (mm) 925

Túlnyúlás hátul (mm) 985

Tengelytávolság (mm) 2690
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Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató 
jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe 
a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos 
felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli 
megváltoztatásának jogát fenntartja. ˝ 2020. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe 
előzetes írásos engedélye nélkül. 
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