Nový RAV4
Ceník

ZAVÁDĚCÍ NABÍDKA
- Toyota Pojištění Komplet – výhodná nabídka pojištění
- paket Design za zvýhodněnou cenu 15 000 Kč (el. ovládání pátých dveří, 18" litá kola,
zpětná zrcátka – el. sklopná, zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří)

Výbava

Motor

Výkon

Převodovka

Pohon

Power

2,0 l Valvematic

111 kW

6 M/T

AWD

641 900 Kč

2,0 l Valvematic

111 kW

Multidrive S

AWD

681 900 Kč

2,0 l D-4D

91 kW

6 M/T

FWD

614 900 Kč

2,2 l D-4D

110 kW

6 M/T

AWD

686 900 Kč

2,0 l Valvematic

111 kW

6 M/T

AWD

681 900 Kč

2,0 l Valvematic

111 kW

Multidrive S

AWD

721 900 Kč

2,0 l D-4D

91 kW

6 M/T

FWD

654 900 Kč

2,2 l D-4D

110 kW

6 M/T

AWD

726 900 Kč

2,2 l D-CAT

110 kW

6 A/T

AWD

771 900 Kč

2,0 l Valvematic

111 kW

6 M/T

AWD

781 900 Kč

2,0 l Valvematic

111 kW

Multidrive S

AWD

821 900 Kč

2,2 l D-4D

110 kW

6 M/T

AWD

826 900 Kč

2,2 l D-CAT

110 kW

6 A/T

AWD

871 900 Kč

Active

Style

Standardní cena

Nabídka paketů - zvýhodněný paket Design pro výbavu Active
Pakety
Design: elektricky ovládané páte dveře s dálkovým ovládáním a paměťovou funkcí, 18" litá kola,

zpětná zrcátka – elektricky sklopná, zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří
Visibility: přední xenonové světlomety, automatické nastavení výšky světlometů, ostřikovače
světlometů
Safety: systém pro monitorování mrtvého úhlu, systém varování před neúmyslným opuštěním
jizdního pruhu, automatická dálková světla
Navigační systém Toyota Touch & Go: mapové pokrytí Evropy, informace o dopravě, rychlostních omezeních a kamerách, on-line vyhledávání a aplikace (vyhledání cen pohonných hmot, volných
parkovišť, počasí), rozšířené funkce Bluetooth® jako přijímání a odesílání SMS zpráv a mnoho dalších
funkcí 7)
Navigační systém Toyota Touch & Go Plus: 3 roky aktualizace map a softwaru zdarma,
modely měst a bodů zájmu ve 3D, modely hustoty dopravy, e-mail a kalendář, pokročilé hlasové
rozpoznávání, převod textu na hlas, pokročilé hudební funkce 7)
* jen v kombinaci s paketem Design
** jen v kombinaci s paketem Design a Visibility

Power

Active

Style

---

30 000 Kč/15 000 Kč



---

15 000 Kč *



---

25 000 Kč **

25 000 Kč

---

15 000 Kč

15 000 Kč

---

21 500 Kč

21 500 Kč

Prodloužená záruka
Volitelná prodloužená záruka Toyota Extracare 3+2/160 000 km
Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km
a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů

14 900 Kč*

* cena již po 17% slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla

Výbava
POPIS VÝBAVY
Pneumatiky a disky
Rozměr pneumatik
Disky kol z lehkých slitin
Sada na opravu pneumatik
Kontrola tlaku v pneumatikách
Exteriér
Vnější zrcátka, kliky a nárazníky
Elektricky ovládané páté dveře s dálkovým ovládáním a paměťovou funkcí
Přední nárazník - černý
Přední nárazník - černý s pochromovanou lištou
Černé ochranné obložení - přední a zadní nárazník, podběhy kol
Zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná v barvě karoserie
Zpětná zrcátka - s ukazateli směru
Zpětná zrcátka - elektricky sklopná
Vnější kliky dveří v barvě karoserie
Zadní střešní spoiler se zabudovaným brzdovým světlem
Vnější osvětlení
Světla denního svícení - LED
Přední xenonové světlomety s automatickým nastavením výšky
Ostřikovače světlometů
Automatická dálková světla
Systém zpožděného zhasnutí světel
Přední mlhová světla
Interiér, komfort a pohodlí
Klimatizace a ventilace
Klimatizace manuální
Klimatizace automatická duální
Okna a viditelnost
Elektricky ovládaná přední a zadní okna
Stahování okna řidiče jedním dotykem
Zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří
Interiér
Obložení panelu přístrojové desky - kůže
Karbonový vzhled plochy dveřních spínačů a části středové konzoly
Odkládací schránka před spolujezdcem
Sluneční clony s kosmetickými zrcátky a osvětlením
Přední loketní opěrka - měkčený plast
Přední loketní opěrka posuvná - kožený potah
Držák nápojů ve středové konzole (2×)
Zadní loketní opěrka s držáky nápojů (2×)
Obložení dveří - látka
Obložení dveří - kůže
Elektrická zásuvka 12V na středové konzole vpředu (2×)
Kryt zavazadlového prostoru
Horizontální síť v zavazadlovém prostoru
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Výbava
POPIS VÝBAVY
Interiér, komfort a pohodlí
Volant a řadicí páka
Kožený volant
Kožená hlavice řadicí páky
Ovládání audiosystému, palubního počítače a Bluetooth® Hands Free na volantu
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kožená rukojeť ruční brzdy
Senzory a stěrače
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Senzor šera (automatická aktivace světel)
Dešťový senzor
Sedadla
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Elektricky ovládaná bederní opěrka na sedadle řidiče
Vyhřívání předních sedadel
Čalounění sedadel
Zadní sedadla - dělená 60:40, sklopná (Easy Flat)
Parkování
Zadní parkovací kamera - na obrazovce Toyota Touch
Zadní parkovací senzory
Audio, komunikace, informace
Audiosystém s rádiem, CD přehrávač kompatibilní s MP3 a WMA, Bluetooth,
4 reproduktory (2× vpředu a 2× vzadu)
Toyota Touch
- 6,1˝ dotyková obrazovka
- rádio a CD přehrávač s podporou MP3/WMA
- 6 reproduktorů (4× vpředu a 2× vzadu)
- zadní parkovací kamera
- ovládání iPodu a MP3 přehrávače prostřednictvím dotykové obrazovky
- připojení Bluetooth® pro hands-free a streaming hudby z mobilního telefonu/přehrávače
- informace o jízdě

Palubní počítač, externí vstupy Aux-In/USB
Bezpečnost a zabezpečení
Aktivní bezpečnost a jízdní dynamika
ABS/EBD/BA
VSC/TRC
Integrovaný systém Dynamic Drive
Aktivní opěrky hlavy sedadel řidiče a spolujezdce
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Asistent jízdy z kopce (DAC)
Tempomat
Elektrický posilovač řízení
Automatické vypnutí motoru (Stop & Start)
Systém pro monitorování mrtvého úhlu
Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
Pasivní bezpečnost
Airbagy přední a boční (řidič + spolujezdec)
Airbagy hlavové (1. a 2. řada) a kolenní airbag řidiče
Uchycení dětské sedačky ISOFIX (2× krajní sedadla 2. řady)
Zabezpečení
Dálkově ovládané centrální zamykání
Smart Entry & Start (systém bezklíčového nastupování a startování)
Výbava na přání
Metalický lak karoserie
Perleťový lak karoserie
Paket Praktik: ochranné lišty rohů nárazníků, nerezová lišta zadního nárazníku, boční ochranné
lišty

Paket Transport: podélné střešní ližiny, střešní příčníky
Alarm (včetně instalace)
Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a sadu žárovek)
Toyota ProTect
5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy) a navíc dokonalá
ochrana kol a interiéru proti znečištění
 - standardní výbava
- není k dispozici

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

- s paketem Design pneumatiky 235/55R18
- pouze pro motory s manuální převodovkou
- pouze pro motor s převodovkou Multidrive S
- pouze pro motor s automatickou převodovkou
- pouze pro verze s pohonem všech kol
- pouze pro motor 2,0 l D-4D s pohonem předních kol
- závisí na kompatibilitě mobilního telefonu
- cena s paketem Visibility: 660 Kč
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Safety
Safety






















15 000 Kč
22 500 Kč

15 000 Kč
22 500 Kč

15 000 Kč
22 500 Kč
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 3+4)


 6)



7 000 Kč

7 000 Kč

7 000 Kč

13 000 Kč
6 050 Kč
780 Kč

13 000 Kč
6 050 Kč
780 Kč 8)

13 000 Kč
6 050 Kč
660 Kč

8 000 Kč

8 000 Kč

8 000 Kč

AWD (All Wheel Drive) - pohon všech kol
FWD (Front Wheel Drive)- pohon předních kol
ABS (Anti-lock Brake System) - protiblokovací systém brzd
EBD (Electronic Brakeforce Distribution) - elektronická distribuce brzdné síly
BA (Brake Assist) - brzdový asistent
VSC (Vehicle Stability Control) - stabilizační systém vozidla
TRC (Traction Control) - kontrola trakce při rozjezdu

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

Technické údaje
Pohonné ústrojí
Typ motoru
Rozvodový mechanismus
Zdvihový objem (cm )
Maximální výkon (kW/ot.min-1)
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1)
Převodovka
Pohon
Rychlosti
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
Spotřeba paliva a emise
Město (l/100 km)
Mimo město (l/100 km)
Kombinace (l/100 km)
Emise CO2, kombinace (g/km)
Emisní norma
Objem palivové nádrže (l)
Rozměry a hmotnosti
Vnější - délka / šířka / výška (mm)
Rozchod kol - vpředu / vzadu (mm)
Rozvor (mm)
Světlá výška (mm)
Zavazadlový prostor - délka / šířka (mm)
Objem zavazadlového prostoru (l)
Objem schránky pod podlahou zavazadelníku (l)
Provozní hmotnost (kg)
Celková hmotnost (kg)
3

2,0 l Valvematic

2,0 l D-4D

2,2 l D-4D 150

2,2 l D-CAT 150

řadový zážehový
čtyřválec
16 ventilů, DOHC,
Valvematic a Dual VVT-i
1987
111 / 6200
195 / 4000
6 M/T
MultidriveS
AWD
AWD

řadový vznětový
čtyřválec

řadový vznětový
čtyřválec

řadový vznětový
čtyřválec

16 ventilů, DOHC

16 ventilů, DOHC

16 ventilů, DOHC

1998
91 / 3600
310 / 1600-2400
6 M/T
FWD

2231
110 / 3600
340 / 2000-2800
6 M/T
AWD

2231
110 / 3600
340 / 2000-2800
6 A/T
AWD

180
10,5

190
9,6

185
10,0

5,7
4,4
4,9
127
Euro 5
60

6,7 (6,9)*
5,0
5,6 (5,7)*
147 (149)*
Euro 5
60

8,1
5,8 (5,9)*
6,6 (6,7)*
173 (176)*
Euro 5
60

185
9,9

185
10,7

9,3 (9,4)*
9,2
6,0 (6,1)*
6,0 (6,1)*
7,2 (7,3)*
7,2
167 (169)* 166 (167)*
Euro 5
60

1595-1610
2100

4570 / 1845 / 1660
1570 / 1570 (1560 / 1560)*
2660
187
951-1025 / 1100-1335
547 (se sklopenými zadními sedadly po střechu 1746)
100
1625-1640
1640-1645
1715-1730
2110
2135
2220

1755-1760
2240

Spotřeba paliva a hodnoty CO2 byly měřeny v podmínkách předepsaných normou 80/1268/EEC a příslušných dodatků u vozů ověřovací série. Pro další informace, nebo
v případě, že máte zájem o koupi vozu, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u Vašeho vozidla odlišovat od
tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory ( jako stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, instalovaná výbava, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují
spotřebu paliva a produkované emise CO2.
M/T = manuální převodovka

A/T = automatická převodovka

Multidrive S = automatická převodovka CVT

* údaje pro modely s 18" koly

Nabídka financování od Toyota Financial Services
Nová Toyota RAV4 již od

5 961 Kč měsíčně včetně pojištění

Reprezentativní příklad úvěru Toyota Kredit - bez vstupního poplatku pro spotřebitele na Toyota RAV4 2,0 l D-4D FWD Power v ceně 614 900 Kč vč. DPH se splátkou předem
ve výši 430 430 Kč. Výše úvěru 184 470 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 5 961 Kč, vstupní poplatek 0 Kč. Výpůjční úroková sazba 9,80 %
p.a., RPSN včetně pojištění 35,58 %, doba trvání 60 měsíců. Celkové platby úvěru včetně pojištění 357 660 Kč. Poskytovatelem financování je Toyota Financial Services. Více
informací u autorizovaných prodejců.

Všeobecná záruka na vůz
Všeobecná záruka a asistenční služby na nové vozidlo:
Toyota vám poskytuje záruku na všechny závady vzniklé vadou materiálu nebo chybou při výrobě vozidla. Záruka trvá 3 roky od data převzetí nového vozidla
nebo do ujetí 100 000 km podle toho, co nastane dříve, v prvních dvou letech bez omezení ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem je záruka na
komponenty hybridního systému prodloužena na 5 let / 100 000 km. Záruka na povrchovou korozi a vadu laku je 3 roky bez omezení kilometrů. Záruka na
prorezavění karoserie je 12 let. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou poskytovány po dobu 3 let bez omezení kilometrů.

Barvy laku

040 Bílá - čistá

070 Bílá - perleťová**

1F7 Stříbrná - saténová*

1G3 šedá - popelavá*

209 Černá - noční obloha*
* metalický lak
** perleťový lak

3R3 Červená - Barcelona*

4T3 Béžová - cappuccino*

6V4 Zelená - tmavá*

Oficiální ceník vozů značky Toyota. Toyota Motor Czech si vyhrazuje právo změnit
jakýkoli detail ve specifikacích, výbavě a cenách vozů bez předchozího upozornění.

8V5 Modrá - šedavá*
Platnost od 1. 3. 2013.
CEN-RAV-CZ-01

