


OBJAVTE LEGENDU
TOYOTA RAV4 očarí moderným dizajnom a prekvapuje 
priestranným interiérom a pokročilou technológiou. 
Sadnite si za volant a zažite, aká môže byť jazda výnimočná 
a pohodlná. Vitajte vo svete legendárnej TOYOTY RAV4.
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PRIESTRANNÝ 
INTERIÉR
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VŠETKO 
NA SVOJOM MIESTE
CÍŤTE SA AKO DOMA.

V interiéri RAV4 nájdete iba materiály najvyššej kvality. 
Každé z dostupných čalúnení poskytuje komfort 
a vyznačuje sa vysokou odolnosťou.

Luxusná a prívetivá kabína prémiovej triedy zaujme nielen 
štýlovými detailmi, ale tiež pohodlím a univerzálnosťou 
celého priestoru pre cestujúcich.

Ergonomická centrálna konzola umožňuje rýchly 
a pohodlný prístup ku všetkým funkciám vozidla.
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VOZIDLO NIELEN 
PRE VODIČA
BUDETE OHROMENÍ.

Interiér TOYOTY RAV4 očarí pohodlím a funkčnosťou 
nielen vodiča, ale aj spolujazdca. Priestranná kabína 
poskytuje dostatok miesta pre všetkých cestujúcich 
a preto si všetci môžu naplno vychutnať jazdu týmto 
úžasným autom a mať dostatok miesta pre nohy.

Vzdialenosť medzi 1. a 2. radom sedadiel je až 97 cm – ide 
o jednu z najlepších hodnôt v segmente.
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PRIESTOR, KTORÝ 
POSKYTUJE VIAC
VYDAJTE SA HĽADAŤ DOBRODRUŽSTVO.

RAV4 je všestranné vozidlo, ktoré vám umožní vďaka 
obrovskému batožinovému priestoru s objemom 
547 litrov pohodlne cestovať. Po sklopení 2. radu sedadiel 
sa táto hodnota zvýši až na 1 735 litrov (v hybridnej verzii 
501 litrov a 1 633 litrov).

Zadné sedadlá, sklopné nezávisle od seba do roviny, 
uľahčujú umiestnenie batožiny. Veľmi nízka vzdialenosť 
podlahy od zeme, ktorá je na úrovni mestských áut, 
(predstavuje iba 64 cm), poskytuje pohodlie počas 
každodenného používania.

Okrem toho, RAV4 ponúka elektricky ovládané 
otváranie dverí batožinového priestoru a rad dômyselne 
rozmiestnených úložných priestorov pre ukladanie 
drobných predmetov.
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MODERNÝ
ŠTÝL

12



13



DLHOTRVAJÚCI 
POCIT LUXUSU
UROBTE DOJEM ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ.

TOYOTA RAV4 je veľké a elegantné SUV, ktoré ako 
priekopník segmentu už viac ako 20 rokov určuje jeho 
smer. Tento model sa vyznačuje moderným štýlom 
a nadčasovým dizajnom. Ohromuje úspornou jazdou 
a radom inovatívnych technologických riešení.

Predná mriežka s LED svetlami, zadný difúzor a príznačná 
bočná línia pridávajú modelu TOYOTA RAV4 na prestíži 
a zdôrazňujú jeho dynamickú siluetu.
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PRESTÍŽ 
NA DOSAH RUKY
NAJVYŠŠIA KVALITA PREVEDENIA.

Interiér TOYOTY RAV4 očarí kvalitou prevedenia. 
Kožené čalúnenie, ktoré je dostupné v dvoch vzoroch 
a v dvoch farebných variantoch, poskytuje komfort, 
odolnosť a exkluzívny vzhľad.

V priestore, takto dokonale zhotovenom, je každá minúta 
cesty čistým potešením.

16



17



KRÁSA JE 
V DETAILOCH
UROBTE DOJEM ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ.

Karoséria modelu TOYOTA RAV4 je plná dynamických 
línií a odvážnych štýlových rozhodnutí, ktoré umožnili 
vytvoriť prepracovanú siluetu pútajúcu na seba pozornosť 
za každých okolností.

Predné Bi‑LED svetlomety sú predĺžením prednej mriežky 
a výraznejšiu bočnú líniu zdôrazňujú nové vzory 17" a 18" 
zliatinových diskov kolies.

V zadnej časti vozidla dominujú výrazne tvarované 
LED svetlá, a novo navrhnutý zadný nárazník zdôrazňuje 
široký a stabilný vzhľad vozidla.
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POKROČILÉ
TECHNOLÓGIE
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JEDNO RIEŠENIE, 
NESPOČETNÉ MNOŽSTVO 
MOŽNOSTÍ
POKROČILÁ TECHNOLÓGIA VYTVORENÁ 
S OHĽADOM PRÁVE NA VÁS.

RAV4 je nabitá intuitívnymi technologickými riešeniami, 
ako je napr. farebný 4,2" TFT displej umiestnený medzi 
budíkmi na prístrojovom paneli.

Vaším riadiacim centrom je multimediálny systém 
Toyota Touch® 2 so 7" dotykovou obrazovkou s vysokým 
rozlíšením, prístupom k navigácii s plným rozsahom 
máp, systémom Bluetooth® alebo možnosťou pripojenia 
MP3 prehrávača alebo iPodu a zobrazenia pohľadu 
zo zadnej parkovacej kamery.
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7.

4.

5.

1.

3.

ODTERAZ JE VŠETKO 
PREDVÍDATEĽNÉ
BEZPEČNOSŤ, NA KTORÚ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ.

Toyota Safety Sense je technicky vyspelým paketom 
až siedmych rôznych systémov aktívnej bezpečnosti, 
postaveným na modernej elektronike a schopným účinne 
minimalizovať riziko nehody. Bezpečnostné systémy 
pomáhajú vodičovi reagovať rýchlejšie, prípadne 
automaticky zasiahnu a zmiernia dôsledky ohrozenia.
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6.

2.

1.  Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
2.  Systém detekcie chodcov (PD)
3.  Automatické diaľkové svetlá (AHB)
4.  Adaptívny tempomat (ACC)
5.   Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) so zásahmi 

do riadenia (SC)
6.  Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
7.  Systém detekcie únavy vodiča (SWS)
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POHĽAD Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY

Pri parkovaní alebo tesne 
pred začiatkom cesty 
zaznamenáva kamera 
3D obraz z vtáčej perspektívy 
a ukazuje všetky potenciálne 
prekážky okolo vozidla.

PRIEHĽADNÉ ZOBRAZENIE
Pozerajte sa na svet, akoby 
vaše auto bolo priehľadné: 
vďaka tomu je obraz oveľa 
presnejší a umožní vám 
dôkladne skontrolovať okolie 
vozidla z pohľadu vodiča. 
Predmety okolo auta sa zdajú 
byť väčšie a výraznejšie, 
a vy máte istotu, že nič 
neunikne vašej pozornosti.

PANORAMATICKÝ A ŠIROKOUHLÝ POHĽAD ZOZADU

Kombinácia obrazov z týchto 
dvoch perspektív umožňuje 
jednoduchšie parkovanie. 
Vďaka tomu uvidíte viac ako 
pri štandardnom pohľade 
z parkovacej kamery. 
Napríklad si môžete priblížiť 
menšie predmety, ktoré 
je ťažké vidieť.

PANORAMATICKÝ A ŠIROKOUHLÝ POHĽAD SPREDU
Vďaka tomuto pohľadu budete 
bezpečne manévrovať, v prípade 
obmedzeného predného výhľadu. 
Obraz zo 180° kamery umožňuje 
kontrolovať priestor okolo vozidla, 
vrátane mŕtvych uhlov. Má tiež 
funkciu priblíženia, ktorá sa aktivuje 
dotykom obrazovky.

ODHAĽTE 
NEVIDITEĽNÉ 
ZVLÁDNITE 
NEMOŽNÉ
ZAŽITE DOKONALÝ 360° 
POHĽAD

Nebolo by skvelé vidieť cez celé 
vozidlo a pozrieť sa, či vám nič 
neprekáža v ceste? Alebo vidieť 
okolie svojho vozidla z vtáčej 
perspektívy?

V TOYOTE RAV4 je to možné. 
Toto vozidlo je vybavené 
najmodernejšou technológiou 
kamier, vďaka tomu 
je manévrovanie až detinsky 
jednoduché. Štyri kamery, jedna 
na každej strane vozidla, zachycujú 
obraz v rozsahu 360° okolo RAV4 
a zobrazujú ho na obrazovke 
systému Toyota Touch® 2. 
Výsledok je úchvatný.
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POHODLNÉ
RIADENIE
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RADOSŤ PRI 
KAŽDOM MANÉVRI
JAZDA TOYOTOU RAV4 JE SKUTOČNÝM POTEŠENÍM.

Revolučný hybridný pohon vám umožní si vychutnať 
pokojnú a pohodlnú jazdu so zachovaním veľmi 
dobrého výkonu. Prvá stovka sa objaví na rýchlomere 
už po 8,3 sekundách.

Unikátne rozloženie výkonu na prednú a zadnú nápravu, 
výnimočná odozva plynového pedálu, kontrola zmeny 
rýchlostí a spôsob riadenia vozidla v športovom 
režime sú zárukou jedinečných dojmov pri jazde 
po kľukatých cestách.
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PLNÁ KONTROLA 
BEZ OHĽADU 
NA VOZOVKU
INTEGROVANÝ SYSTÉM JAZDNEJ DYNAMIKY (IDDS).

Súprava senzorov aktívne monitoruje podmienky na ceste 
a potom prenáša informácie do systémov, ktoré automaticky 
pomáhajú vodičovi, a to reguláciou: práce pohonu 4×4 (AWD), 
upraveného elektrického posilňovača riadenia (EPS) 
a kontroly stability vozidla (VSC+).

RAV4 je tiež jedným z najtichších vozidiel vo svojej triede, 
a to vďaka rozsiahlej zvukovej izolácii, ktorá účinne 
znižuje hluk pri vyšších rýchlostiach vo vnútri vozidla.
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HYBRID: IDEÁLNA 
KOMBINÁCIA DVOCH 
SVETOV
PRIPRAVENÝ NA VÝZVY.

Vďaka kombinácií hybridnej technológie so spoľahlivosťou 
a silou RAV4 vzniklo vozidlo s obrovským výkonom, 
úspornejšou prevádzkou a nízkymi emisiami.

RAV4 Hybrid si poradí v každej situácii na ceste 
a poskytne okamžitú podporu, keď je potreba zaistiť 
dodatočnú priľnavosť.

A s vysokou ťažnou silou až 1 650 kg (RAV4 Hybrid AWD) 
vám umožní realizovať s odvahou všetky životné vášne.

Hybridný systém RAV4 poskytuje pokoj a istotu pri jazde, 
dodáva potrebný výkon kedykoľvek, bez ohľadu 
na podmienky na ceste.

8,3 s
ZRÝCHLENIE 
0–100 km/h

197 k
CELKOVÝ VÝKON 
HYBRIDNÉHO SYSTÉMU

5,1–5,3 l/100 km*

PRIEMERNÁ 
SPOTREBA PALIVA

117-131 g/km*

PRIEMERNÉ 
EMISIE CO2

* Údaje pre verziu s pohonom AWD (4×4).
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MOTOR PRISPÔSOBENÝ 
KAŽDÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU
POHON DVOCH (FWD) ALEBO ŠTYROCH (AWD) KOLIES, DIESEL , BENZÍN A DOKONCA AJ HYBRID. 
VYBERTE SI RAV4 S MOTOROM, KTORÝ SPĹŇA VAŠE OČAKÁVANIE.

Bez ohľadu na to, či jazdíte krátke vzdialenosti v meste alebo so závratnou rýchlosťou uháňate po diaľnici, 
je RAV4 ideálne auto pre vás.

Vyberte si pohonnú jednotku, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám: revolučný hybridný pohon s celkovým 
výkonom 197 koní pri verzii s pohonom AWD alebo FWD, modernizovaný benzínový motor alebo 2‑litrový diesel.

6 M/T – manuálna šesťstupňová prevodovka (Manual Transmission) Multidrive S (CVT) – prevodovka s plynule meniteľným prevodom (Continuous Variable Transmission) e‑CVT – planétová prevodovka hybridného pohonu

* Nie je možné zadať do výroby  ** Údaje pre modely s 18“ diskami

 DIESEL FWD 

2,0 D‑4D (143 k) 
6 M/T Start&Stop*

Výkon
143 k

Priemerná spotreba paliva 
4,7 l/100 km

Priemerné emisie CO2
123 g/km
Zrýchlenie

9,6 s 
0–100 km/h

K dispozícii vo verziách:
Active s paketom Style, 

Selection a Trend.

 BENZÍN AWD 

2,0 Valvematic (152 k) 
6 M/T Start&Stop

Výkon 
152 k

Priemerná spotreba paliva
6,7–7,5 l/100 km

Priemerné emisie CO2
155–172 g/km

Zrýchlenie
9,9 s 

0–100 km/h
K dispozícii vo všetkých 

verziách

 BENZÍN AWD 

2,0 Valvematic (152 k) 
Multidrive S Start&Stop

Výkon 
152 k

Priemerná spotreba paliva
6,5–6,9 l/100 km

Priemerné emisie CO2
149–156 g/km

Zrýchlenie
10,7 s 

0–100 km/h
K dispozícii vo verziách

Active, Active s paketom Style, 
Selection a Trend

 HYBRID AWD 

2,5 Hybrid (197 k) 
e‑CVT

Výkon
197 k

Priemerná spotreba paliva
5,1–5,6** l/100 km

Priemerné emisie CO2
118–127** g/km

Zrýchlenie
8,3 s 

0–100 km/h
K dispozícii vo verziách

Active, Active s paketom Style, 
Selection a Trend

 HYBRID FWD 

2,5 Hybrid (197 k) 
e‑CVT

Výkon
197 k

Priemerná spotreba paliva 
5,1–5,3** l/100 km

Priemerné emisie CO2
118–122** g/km

Zrýchlenie
8,3 s 

0–100 km/h
K dispozícii vo verziách

Active, Active s paketom Style, 
Selection a Trend

37



ZISTITE VIAC
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64 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
65 POKOJ V DUŠI
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• Stabilizačný systém prívesu (TSC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• LED svetlá denného svietenia
• LED zadné kombinované svetlá
• Osvetlenie interiéru vozidla
• Bi‑halogénové predné svetlomety
• Predná lakťová opierka
• Textilné čalúnenie v čiernej farbe
• Anténa v tvare „žraločej plutvy“
• Dojazdové koleso
• 17" oceľové disky kolies s celoplošnými krytmi
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie 

zrkadlá
• Elektricky ovládané predné a zadné okná
• Oneskorenie zhasnutia svetiel po opustení 

vozidla „Follow me home“
• Multiinformačný farebný displej 4,2" TFT
• Manuálna klimatizácia
• Externý vstup Aux‑In / USB, Bluetooth®
• Audio systém CD, MP3, WMA, 4 reproduktory
• Trojramenný kožený volant
• Diaľkový ovládač 2 tlačidlá 

(odomknúť / zamknúť)

VÝBAVA LIVE

NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY 
ŠTANDARDNEJ VÝBAVY:
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Zobrazená verzia: Live.
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• Predné hmlové svetlomety
• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
• Stierače predného okna so senzorom dažďa
• Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
• Tempomat
• Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL), 

iba pre konvenčné verzie
• Športový tvar sedadiel
• Kožená hlavica radiacej páky s kovovým dekorom
• Kryt predného nárazníka
• Obloženie dverí prírodná / syntetická koža 

+ mäkčený plast

• Diaľkový ovládač 3 tlačidlá 
(odomknúť / zamknúť / dvere batožinového 
priestoru)

• Elektricky ovládané otváranie dverí 
batožinového priestoru s pamäťovou funkciou

• Smart Entry & Start

VOLITEĽNÁ VÝBAVA:

PAKET STYLE
• 18" zliatinové disky kolies čierne
• Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych 

dverí (Privacy glass)
• Diaľkový ovládač 3 tlačidlá 

(odomknúť / zamknúť / dvere batožinového 
priestoru) (Hybrid štandardne)

• Elektricky ovládané otváranie dverí 
batožinového priestoru s pamäťovou funkciou 
so senzorom na pohyb nohy (Hybrid štandardne)

• Bi‑LED predné svetlomety s automatickým 
nastavením výšky

• Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč), 
bezkľúčový vstup + štartovanie tlačidlom 
(Hybrid štandardne)

• Čierne čalúnenie stropu

VÝBAVA ACTIVE A ACTIVE HYBRID

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA ACTIVE 
(NAVYŠE OPROTI VERZII LIVE):

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA ACTIVE HYBRID 
(NAVYŠE OPROTI VERZII ACTIVE):

• Kryt zadného nárazníka
• 17" zliatinové disky kolies
• Spätné zrkadlá elektricky sklopné
• Automatická dvojzónová klimatizácia
• Predné a zadné parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera (zobrazenie 

na 7" displeji)
• Multimediálny systém Toyota Touch® 2, 7" 

dotykový displej, MP3, WMA, 6 reproduktorov
• DAC – asistent pre jazdu z kopca – iba 

s prevodovkou Multidrive S
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Zobrazená verzia: Active.
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• Panoramatický monitor so systémom 360° kamier (PVM)

• Systém sledovania slepých uhlov v spätných zrkadlách 
(BSM)

• Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)

• Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč), bezkľúčový 
vstup + štartovanie tlačidlom

• Otváranie dverí batožinového priestoru so senzorom 
na pohyb nohy

• Bi‑LED predné svetlomety s automatickým 
nastavením výšky

• 18" zliatinové disky kolies

• Čalúnenie sedadiel Alcantara / syntetická koža a textil

• Obloženie dverí prírodná / syntetická koža a mäkčený 
plast

• Prístrojová doska prírodná / syntetická koža a mäkčený 
plast

Paket Winter:

• Vyhrievanie volantu

• Vyhrievaný stierač čelného skla

• Ostrekovače predných svetlometov

• Vyhrievané ostrekovače čelného skla

• Dodatočné ohrievanie motora (D‑4D)

• Vyhrievanie čelného skla (Hybrid)

• Vyhrievané zadné sedadlá (Hybrid)

VÝBAVA TREND A TREND HYBRID

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA TREND 
(NAVYŠE OPROTI VERZII ACTIVE): VOLITEĽNÁ VÝBAVA:

• Vyhrievané predné sedadlá

• Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s elektricky 
ovládanou bedrovou opierkou

• Čierne čalúnenie stropu

• Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí 
(Privacy glass)

Otváranie dverí batožinového priestoru so senzorom 

Bi‑LED predné svetlomety s automatickým 

18" zliatinové disky kolies

Čalúnenie sedadiel Alcantara / syntetická koža a textil

Obloženie dverí prírodná / syntetická koža a mäkčený 

Prístrojová doska prírodná / syntetická koža a mäkčený 

• Vyhrievanie čelného skla (Hybrid)

• Vyhrievané zadné sedadlá (Hybrid)
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Zobrazená verzia: Trend.
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Elegantný dizajn čalúnenia s decentným prešitím 
je vyrobený z materiálov najvyššej kvality, ktoré 
spôsobujú, že jazda je potešením.

Čierny kožený multifunkčný volant, čierny strop 
a tmavé detaily medzi sebou dokonale ladia 
a vytvárajú ohromujúci interiér.

• Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč), bezkľúčový 
vstup + štartovanie tlačidlom

• Otváranie dverí batožinového priestoru so senzorom 
na pohyb nohy

• Bi‑LED predné svetlomety s automatickým 
nastavením výšky

• 18" zliatinové disky kolies

• Obloženie dverí Alcantara® + mäkčený plast

• Prístrojová doska (Alcantara® + mäkčený plast)

• Vyhrievané predné sedadlá

• Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s elektricky 
ovládanou bedrovou opierkou

• Čierne čalúnenie stropu

• Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí 
(Privacy glass)

• Čalúnenie sedadiel prírodná / syntetická koža v dvoch 
farebných prevedeniach

• Vyhrievanie volantu

• Predný a zadný nárazník vo farbe karosérie

• Vyhrievaný stierač čelného skla

• Vyhrievanie čelného skla (hybrid)

VÝBAVA SELECTION A SELECTION HYBRID

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA SELECTION 
(NAVYŠE OPROTI VERZII ACTIVE)
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STRIEBORNÁ ZIRKÓNOVÁ
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ČERVENÁ RUBÍNOVÁ

Výbava RAV4 Selection ponúka štýlové kožené sedačky s prvkami z prírodnej 
a syntetickej kože, napríklad v béžovej farbe prešívanej šikmými mriežkami.
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040 Biela – čistá

1G3 Sivá – popolavá*

4T3 Béžová – cappuccino*

PRISPÔSOBTE FARBU
SVOJMU DOBRODRUŽSTVU
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070 Biela – perleťová** 1D6 Strieborná – zirkónová*

209 Čierna – nočná obloha* 3T3 Červená – rubínová**

4U5 Hnedá – tmavá*

 * Metalický lak karosérie
 ** Perleťový a špeciálny lak karosérie

221 Modrá – tmavá hlbinná*
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17" oceľové disky kolies 
s celoplošnými) krytmi 

Štandardne pre Live

17" zliatinové disky kolies 
Shuriken, antracitová, strojovo 

opracované povrchy 
Voliteľná výbava

17" zliatinové disky kolies 
Poseidon, antracitová, strojovo 

opracované povrchy 
Voliteľná výbava

JE DOBRE BYŤ V POHYBE
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17" zliatinové disky kolies
Štandardne 
pre Active

17" zliatinové disky kolies
Štandardne 

pre Active Hybrid

18" zliatinové disky kolies
Štandardne 

pre Trend

18" čierne zliatinové disky kolies
Štandardne 

pre Selection a paket Style

18" zliatinové disky kolies 
Pitlane II, antracitová

Voliteľná výbava

18"strieborné zliatinové 
disky kolies Pitlane II 

Voliteľná výbava

18" zliatinové disky kolies 
Pitlane II, antracitová, strojovo 

opracované povrchy 
Voliteľná výbava

18" čierne zliatinové disky 
kolies Pitlane II 
Voliteľná výbava
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KOMFORT A ŠTÝL

Textilné čalúnenie 
čierne

Štandardne pre Live

Textilné čalúnenie 
čierne športový tvar sedadiel

Štandardne pre Active

Čalúnenie sedadiel Alcantara® 
v čiernej farbe

Štandardne pre Trend
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Vínovo‑červené čalúnenie 
sedadiel prírodná / syntetická koža

Štandardne pre Selection, 
v exterérovej farbe 1D6 Strieborná – zirkónová

ČALÚNENIE SEDADIEL SELECTION

Béžové čalúnenie 
sedadiel prírodná / syntetická koža

Štandardne pre Selection, 
v exterérovej farbe 3T3 Červená – rubínová
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1.
2.

3.
5.

4.

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
1. Zadný držiak na bicykle
Ľahká a odolná oceľová konštrukcia upevňovaná k ťažným 
hákom Toyoty je vybavená blokádou, integrovanými 
svetlami a rámčekom na registračnú značku. Dostupná 
verzia umožňuje prepravu dvoch bicyklov.

2. Ťažné zariadenie
Odolný a bezpečný spôsob prepravy lodi alebo prívesu 
s hmotnosťou do 2 000 kg. Hák je upevňovaný priamo 
k podvozku RAV4, a jeho plocha je pokrytá protikoróznym 
náterom. Spolu s hákom je k dispozícii voliteľne 
elektrický modul.

3. Strešné nosiče
Odolná a ľahká hliníková konštrukcia 
s bezpečnostnou zámkou.

4. Batožinové boxy
Aerodynamický tvar poskytuje prekvapivo 
veľa miesta vo vnútri. Prepravujte svoje 
batožiny bezpečne a pohodlne. K dispozícii 
v štandardnej a prémiovej verzii.

5. Strešné ližiny
Odolné a ľahké ližiny namontované 
natrvalo tvoria základ pre namontovanie 
strešného nosiča.
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Bočné nášľapy
Moderný mestský dizajn a terénna funkcionalita v spojení s protišmykovým 
povrchom bočných nášľapov sú zárukou bezpečného nastupovania 
a vystupovania z auta.

Textilné koberčeky pre hybridné modely
Luxusná úprava zaručujúca ochranu podlahy Toyota RAV4 s hybridným pohonom. 
Koberček vodiča je vybavený navyše zabezpečovacími fixačnými prvkami.

Lišta na veko batožinového priestoru
Chrómovaná lišta poskytuje štýlový vzhľad zadnej časti 
vášho vozidla.

Chrómované bočné lišty
Sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa mohli integrovať 

s tvarom vášho vozidla. Luxusné chrómované akcenty, 
ktoré podtrhujú líniu novej Toyoty RAV4.

Gumové koberčeky
Výnimočne spoľahlivá ochrana podlahy vášho vozidla pred blatom, znečistením 
a pieskom. Koberček vodiča je vybavený navyše bezpečnými fixačnými prvkami, 
ktoré zabraňujú jeho presúvaniu.

59



SPOTREBA PALIVA 
(PODĽA NORIEM EU)

2,0 D‑4D (143 k)
6 M/T (4×2) Start&Stop
diesel

2,0 Valvematic (152 k)
6 M/T (4×4) Start&Stop
benzín

2,0 Valvematic (152 k)
Multidrive S (4×4) Start&Stop
benzín

2,5 Hybrid (197 k)
e‑CVT (4×2)
hybrid

2,5 Hybrid (197 k)
e‑CVT (4×4)
hybrid

Priemerná [l/100 km] 4,7/4,7* 6,7–7,5/6,8–7,4* 6,5–6,9/6,5–6,7* 4,9–5,6/5,1–5,3* 5,0–5,8/5,1–5,6*

Mesto [l/100 km] 5,4/5,5* 8,5–8,9/8,6–8,7* 8,2–8,0/8,2–7,9* 4,8–5,6/5,1–5,3* 5,1–6,2/5,1–5,8*

Mimo mesta [l/100 km] 4,3/4,3 5,7–6,7/5,8–6,7* 5,6–6,2/5,6–6,1* 5,0–5,5/5,1–5,3* 4,9–5,4/4,9–5,3*

Odporučené palivo motorová nafta benzín benzín benzín benzín

Objem palivovej nádrže [litrov] 60 60 60 56 56

Priemerné emisie CO2 [g/km] 123/124* 155–172/158–169* 149–156/152–154* 115–127/118–122* 117–131/118–127*

MOTOR

Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Rozvodový mechanizmus 16 ventilový DOHC 16 ventilový DOHC 16 ventilový DOHC 16 ventilový DOHC 16 ventilový DOHC

Systém vstrekovania paliva common rail 
s elektromagnetickými 
vstrekovačmi

elektronické vstrekovanie paliva viacbodový vstrek viacbodový vstrek viacbodový vstrek

Zdvihový objem [cm3] 1995 1987 1987 2494 2494

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 84,0 × 90,0 80,5 × 97,6 80,5 × 97,6 90,0 × 98,0 90,0 × 98,0

Kompresný pomer 16,5:1 10,5:1 10,5:1 12,5:1 12,5:1

Maximálny výkon [k (kW)/ot./min] 143 (105)/4000 152 (112)/6200 152 (112)/6200 155 (114)/5700 155 (114)/5700

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] 320/1750–2250 196/4000 196/4000 206/4400–4800 206/4400–4800

EELEKTRICKÝ MOTOR

Maximálny výkon [k (kW)] – predná strana / zadná strana – – – 143 (105)/– 68/50

Maximálny krútiaci moment [Nm] – – – 270 270

HYBRIDNÝ SYSTÉM

Celkový výkon hybridného systému [k (kW)] – – – 197 (145) 197 (145)

VÝKONY

Maximálna rýchlosť [km/h] 195 185 185 180 180

0–100 km/h [s] 9,6 9,9 10,7 8,3 8,3

Polomer otáčania stopový/obrysový (m) 5,3/5,7 (5,6/6,0)* 5,3/5,7 (5,6/6,0)* 5,3/5,7 (5,6/6,0)* 5,3/5,7 (5,6/6,0)* 5,3/5,7 (5,6/6,0)*

ZAVESENIE

Predná časť vzpery MacPherson vzpery MacPherson vzpery MacPherson vzpery MacPherson vzpery MacPherson

Zadné duálne dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové

BRZDY

Predná časť kotúčové ventilované kotúčové ventilované kotúčové ventilované kotúčové ventilované kotúčové ventilované

Zadná časť plné kotúčové plné kotúčové plné kotúčové plné kotúčové plné kotúčové

6 M/T – 6 stupňová manuálna prevodovka. Multidrive S – bezstupňová automatická prevodovka. e‑CVT – automatická prevodovka.
* údaje pre modely s 18" kolesami

TECHNICKÉ ÚDAJE
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2660 mm1015 mm 930 mm

16
75

 m
m

1845 mm 1845 mm4605 mm

HMOTNOSTI A ROZMERY
2,0 D‑4D (143 k)
6 M/T (4×2) Start&Stop
diesel

2,0 Valvematic (152 k)
6 M/T (4×4) Start&Stop
benzín

2,0 Valvematic (152 k)
Multidrive S (4×4) Start&Stop
benzín

2,5 Hybrid (197 k)
e‑CVT (4×2)
hybrid

2,5 Hybrid (197 k)
e‑CVT (4×4)
hybrid

Dĺžka karosérie [mm] 4605 4605 4605 4605 4605

Šírka karosérie [mm] 1845 1845 1845 1845 1845

Výška karosérie [mm] 1675 1675 1675 1675 1675

Previs vpredu [mm] 930 930 930 930 930

Previs vzadu [mm] 1015 1015 1015 1015 1015

Rázvor náprav [mm] 2660 2660 2660 2660 2660

Dĺžka interiéru [mm] 1935 1935 1935 1935 1935

Šírka interiéru [mm] 1505 1505 1505 1505 1505

Výška interiéru [mm] 1220 1220 1220 1220 1220

Objem batožinového priestoru po kryt [litrov] 547 547 547 501 501

Objem batožinového priestoru pri sklopených sedadlách [litrov] 1735 1735 1735 1633 1633

Prípustná celková hmotnosť [kg] 2135 2100 2110 2205 2270

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1535 1490 1520 1625 1690

Celková hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 2000 2000 1500 800 1650

OFF ROAD
2,0 D‑4D (143 k)
6 M/T (4×2) Start&Stop
diesel

2,0 Valvematic (152 k)
6 M/T (4×4) Start&Stop
benzín

2,0 Valvematic (152 k)
Multidrive S (4×4) Start&Stop
benzín

2,5 Hybrid (197 k)
e‑CVT (4×2)
hybrid

2,5 Hybrid (197 k)
e‑CVT (4×4)
hybrid

Minimálna svetlá výška [mm] 178 163 163 177 177

Predný nájazdový uhol (°) 19 19 19 19 19

Zadný nájazdový uhol (°) 23 23 23 22 22
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SLOVNÍK POJMOV

Sledovanie slepého uhla (BSM)
Systém monitorovania mŕtveho uhla pomáha vodičovi 
urobiť rozhodnutie pri zmene jazdných pruhov. Systém 
pomocou zadných radarových senzorov rozpozná 
vozidlá idúce v susednom jazdnom pruhu v oblasti 
mŕtveho uhla a informuje o tom vodiča pomocou 
indikátorov vo vonkajších spätných zrkadlách.

Systém pre monitorovanie prevádzky za vozidlom (RCTA)
Pri cúvaní z parkovacieho miesta systém RCTA detekuje 
zadnými radarovými senzormi vozidlá prichádzajúce 
do slepého priestoru za vozidlom, ktorý nie je vodičom 
vizuálne pokrytý ani spätnými zrkadlami, ani zadnou 
parkovacou kamerou. Vodič je varovaný zvukovou 
výstrahou a indikátormi vo vonkajších spätných zrkadlách.

Adaptívny tempomat (ACC)
Adaptívny tempomat udržiava nastavený minimálny 
odstup od vozidla idúceho pred vami. Ak sa táto 
vzdialenosť zmenší, systém automaticky zníži rýchlosť, 
prípadne aktivuje brzdy a brzdové svetlá. Akonáhle 
sa cesta opäť uvoľní, systém pozvoľna zvyšuje rýchlosť 
vozidla až na vami zvolenú hodnotu.

Panoramatický monitor – obraz zo 4 kamier
Panoramatický monitor vám umožňuje jednoduchšie 
parkovanie a manévrovanie. Kombinuje zábery 
zo štyroch kamier a 360° 3D pohľad na okolie. 
Zobrazenie na displeji Toyota Touch® 2 umožňuje 
vodičovi vyberať z dvoch režimov: pohľad z vtáčej 
perspektívy alebo pohľad pre zistenie akýchkoľvek 
skrytých prekážok a nebezpečenstva.

Zádržný systém SRS – 7 airbagov
Tento model je vybavený siedmimi airbagmi. Kolenným 
airbagom pre vodiča, čelnými SRS airbagmi pre vodiča 
a predného spolujazdca, bočnými airbagmi pre predné 
sedadlá a priebežnými hlavovými SRS airbagmi pre 
cestujúcich na predných aj zadných sedadlách.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Automatické diaľkové svetlá zaisťujú optimálne osvetlenie 
vozovky počas jazdy v noci, a to s ohľadom na všetkých 
účastníkov cestnej premávky. Kamera rozpoznáva 
svetlomety vozidiel blížiacich sa v protismere aj koncové 
svetlá automobilov idúcich vpredu. Súčasne monitoruje 
aj intenzitu pouličného osvetlenia. Systém automaticky 
prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami pre 
bezpečnejšiu jazdu po zotmení.

ZÍSKAJTE ĎALŠIE INFORMÁCIE O TECHNOLÓGIÁCH 
TOYOTY RAV4
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2,5 l benzínový hybridný motor
2,5 litrový benzínový hybridný motor ponúka najlepšiu 
rovnováhu medzi úspornosťou a výkonom. Benzínový 
motor je spárovaný s dvoma elektromotormi. Spolu 
poskytujú nebývalé zrýchlenie pri zachovávaní extrémne 
nízkej spotreby paliva a emisií CO2.

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Systém RSA sleduje dopravné značky pred vozidlom 
a následne v zornom poli vodiča na novom farebnom 
4,2“ TFT displeji zobrazuje rôzne užitočné informácie, 
ako napr. aktuálne rýchlostné obmedzenie alebo zákaz 
predbiehania. Systém tiež vydáva akustické a optické 
varovania v prípade, že vodič príslušné dopravné 
značky nedodržiava.

Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s funkciou
rozpoznávania chodcov (PD)
Systém PCS detekuje potenciálne nebezpečnú situáciu, 
spúšťa varovanie (akusticky aj opticky) a ak vodič 
nereaguje, zníži rýchlosť jazdy alebo zaháji núdzové 
brzdenie. Pri rýchlosti do 30 km/h taktiež rozpoznáva 
chodcov pohybujúcich sa na vozovke.

Toyota Safety Sense
Bezpečnostný systém Toyota Safety Sense prináša 
inovatívne technológie aktívnej bezpečnosti zaisťujúce 
ešte bezpečnejšiu jazdu. Srdcom Toyota Safety Sense 
sú štyri systémy – predkolízny bezpečnostný systém, 
systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu, 
automatické prepínanie diaľkových svetiel a systém 
rozpoznávania dopravných značiek.

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) 
s funkciou vrátenia sa na vybraný smer jazdy (SC)
Systém vám pomôže udržať vozidlo v správnom smere 
jazdy tým, že začne vysielať vizuálne aj zvukové výstražné 
signály, ak vozidlo vybočilo zo svojho jazdného pruhu bez 
použitia znamenia o zmene smeru jazdy.

Riadenie stability vozidla (VSC+)
Systém VSC+ pomáha vodičovi udržať stabilitu vozidla 
a zabrániť šmyku pri prudkej zmene smeru jazdy alebo 
pri zatáčaní na vozovke s klzkým povrchom. Pri detekcii 
šmyku automaticky aktivuje brzdy na jednotlivých 
kolesách a reguluje okamžitý výkon motora. K tomu 
navyše vyvíja asistenčný pohyb volantu tak, aby 
sa vozidlo rýchlejšie dostalo do správnej stopy.
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Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota venuje problematike životného prostredia, nájdete na adrese: www.toyota.sk/world‑of‑toyota/ alebo sa obráťte na miestneho predajcu vozidiel Toyota.

Výzva 1
Nové vozidlo – nulové 

emisie CO2.

Výzva 2
Životný cyklus – nulové 

emisie CO2.

Výzva 3
Továreň – nulové 

emisie CO2.

Výzva 4
Minimalizácia 

a optimalizácia 
spotreby vody.

Výzva 5
Spoločenská podpora 
myšlienky recyklácie 

a zavádzania systémov výroby 
založených na recyklácii.

Výzva 6
Spoločnosť budúcnosti, 

ktorá žije v harmónii 
s prírodou.

VÝZVY ZNAČKY TOYOTA OHĽADOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2050
Toyota si stanovila 6 výziev súvisiacich s ochranou životného prostredia, ktoré má v úmysle realizovať 
do roku 2050. Naším hlavným cieľom je dosiahnutie vyrovnaného rozvoja v spolupráci s verejnosťou.

Dizajn a výroba
Analyzujeme každý konštrukčný 

prvok našich automobilov, 
aby sme si boli istí, že v priebehu 

celého životného cyklu bude 
jeho vplyv na životné prostredie, 

pokiaľ možno, čo najmenší.

Logistika
Toyota sa vždy snaží 

používať čo najefektívnejšie 
a najšetrnejšie dodávateľské 

a logistické riešenia pre 
životné prostredie.

Predaj automobilov
Neustále sa snažíme, aby zásady 

ekologickej efektívnosti boli 
zavádzané tiež v predajnej 

sieti Toyoty.

Jazda a servis
Ekonomická jazda 

automobilom a použitie 
originálnych dielov Toyoty 

umožňujú šetriť peniaze 
a minimalizovať škodlivý 

dopad na životné prostredie.

Znižujte, opätovne 
využívajte a spracovávajte
95 % vášho vozidla môže byť znovu 

použité a je možné ho opakovane 
využiť. Navyše, naša politika 

ochrany životného prostredia 
ponúka inovatívne spôsoby 

vrátenia starého automobilu, 
až nastane tento okamih.

ŽIVOTNÝ CYKLUS AUTOMOBILU – PRÍSTUP TOYOTY K OTÁZKAM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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Lepšie zabezpečenie
Komplexný zabezpečovací systém Toyota 

uspel v prísnom päťminútovom teste odolnosti 
proti vlámaniu stanovenom poisťovacími 

spoločnosťami.

Autorizovaný servis Toyota
Vaša Toyota musí prejsť servisnou prehliadkou 
najmenej raz za rok alebo každých 15 000 km  

(podľa toho, čo nastane skôr).

Nízke náklady na údržbu Toyoty
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak, 

aby boli minimalizované náklady na ich údržbu.

Originálne diely Toyota
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne 

a schválené diely, preto si môžete byť istí 
najvyššou kvalitou Toyota.

Originálne príslušenstvo Toyota
Originálne príslušenstvo Toyota bolo navrhnuté 

a vyrobené s rovnakým dôrazom na detail ako 
celé vozidlo. Na všetky prvky príslušenstva 

Toyota zakúpené spoločne s vozidlom
sa vzťahuje záruka 3 roky.1

Komplexná záruka
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou alebo montážnou1 

chybou v každom novom vozidle Toyota sa vzťahuje záruka 
na dobu až 3 roky alebo 100 000 km.2

Predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2
Toyota prichádza s ponukou predĺženej záruky Toyota Extracare 3 + 2 / 160 000 km. Toyota Extracare 

je komplexný poistný program pokrývajúci mechanické a elektronické poruchy vášho vozidla 
na porovnateľnej úrovni, ako je štandardná záruka výrobcu na nové vozidlo. Toyota Extracare 

predlžuje záruku výrobcu o ďalšie dva roky na päť rokov alebo o 60 000 km na celkových 160 000 km*. 
Súčasťou programu sú aj bezplatné celoeurópske cestné asistenčné služby Toyota Eurocare 

na ďalšie 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Teraz máte možnosť si program 
Toyota Extracare objednať nielen pri kúpe vašej novej Toyoty, ale aj na vaše vozidlo Toyota 

s preukázateľnou históriou predpísanej servisnej údržby, ktoré nie je staršie ako tri roky od uvedenia 
do prevádzky a nemá najazdených viac ako 100 000 km. Šťastnú cestu!

1 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota. 2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota.

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI S TOYOTOU
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Všetky prvky vybavenia zobrazené v katalógu sa môžu líšiť podľa zvolenej verzie. Konkrétnu ponuku prosím konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota.
Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v publikácii v dobe jej tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení sú závislé na miestnych podmienkach a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných 
vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špecifi kácií a vybavenia. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail v technických údajoch, špecifi káciách a výbave bez predchádzajúceho 
upozornenia. ©2016 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
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