Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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INLEIDING

HELEMAAL
SUV
HELEMAAL
HYBRID
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DESIGN

EN

STIJL

MET HET KARAKTER
VAN EEN ECHTE SUV
De RAV4 is een échte SUV die gemaakt is met oog op intensief
gebruik. En die ontworpen is voor avontuurlijke mensen die zich
onderweg graag onderscheiden. De robuuste looks van een SUV
en een scherpe, dynamische styling geven hem een elegante en
eigentijdse uitstraling. De nieuwe RAV4 valt op met een stevige
carrosserie met elegante LED koplampen als visueel middelpunt.
Zijn silhouet en de uniek vormgegeven achterlichten maken het
design compleet. Daarmee komt de nieuwe RAV4 zowel buiten
de gebaande paden als in de stad volledig tot zijn recht.
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DESIGN

Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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HYBRIDE

HIGH

POWER

HYBRID
VOOR ELK TERREIN EN
ELKE STAD

De krachtige High Power Hybrid aandrijflijn op basis van een 2,5 liter
benzinemotor levert indrukwekkende prestaties zonder compromissen.
Hiermee geeft de RAV4 u maximaal vertrouwen in elke situatie, van
de snelweg tot de stad en in meer uitdagend terrein. Dankzij zijn zelf
opladende hybride aandrijflijn bent u bovendien verzekerd van een
royale actieradius. Met de nieuwe RAV4 profiteert u van de voordelen
van elektrische mobiliteit, zoals fluisterstil rijcomfort en een lager
brandstofverbruik, zonder dat u concessies doet aan rijcomfort of
gebruiksgemak.
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CONTROLE
EN

ZELFVERTROUWEN
RIJDT ALS GEEN ANDERE SUV,
GEBOUWD ALS GEEN ANDERE SUV
De RAV4 onderscheidt zich met een volmaakte balans tussen ruimte,
rijcomfort, vermogen en prestaties in het terrein. Met het innovatieve
TNGA* platform heeft Toyota het gewicht én het zwaartepunt van
de auto verlaagd, en tegelijkertijd de torsiestijfheid van het chassis
en het overzicht van de bestuurder verbeterd. Deze wijzigingen
maken de RAV4 heel gemakkelijk hanteerbaar en zorgen voor nog
meer rijplezier. Het platform biedt bovendien meer vrijheid om een
zeer stijlvolle auto te ontwerpen, met meer ruimte voor passagiers
en bagage. Het resultaat is een ongekend veelzijdige SUV waarmee
u elke rit graag nog een keer rijdt.

* Toyota New Global Architecture.
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RIJDEN

Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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Motor

Vermogen
Koppel
Trekgewicht

Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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2,0 LITER BENZINE
2WD
Handgeschakeld of Automaat
129 kW
(175 pk)
208 Nm
2.000 kg (Handgeschakeld) /
1.500 kg (Automaat)

2,5 LITER BENZINE
HYBRIDE 2WD
Automaat
160 kW
(218 pk)
221 Nm
800 kg

2,5 LITER BENZINE
HYBRIDE AWD
Automaat
163 kW
(222 pk)
221 Nm
1.650 kg

MOTOREN

PUUR

VERMOGEN
EEN COMPROMISLOZE MIX VAN PRESTATIES,
EFFICIENCY EN LAGE EMISSIES

Drive Mode Select
Kies de Eco-modus voor eﬃciency, de
Sport-modus voor een meer opwindende
rijervaring of de Normal-modus voor
uw dagelijkse ritten. Bij uitdagende
omstandigheden drukt u op de Trail knop.
Daarna zorgt het AWD-i systeem ervoor
dat u kunt blijven rijden, zelfs wanneer
nog maar twee wielen grip hebben.

Met de baanbrekende 2,5 liter High Power Hybrid aandrijflijn bevestigt de
RAV4 zijn positie als leider van het SUV-segment. De RAV4 Hybrid is bovendien
leverbaar met het intelligente all-wheel drive (AWD-i) systeem en levert zowel
op de weg als in het terrein indrukwekkende prestaties. Onderweg past de
auto zichzelf automatisch aan wisselende rijomstandigheden aan, zodat u
altijd verzekerd bent van optimale grip, in sneeuw, modder, op steile hellingen
en zelfs in scherpe bochten. De RAV4 biedt u ook alle keuzevrijheid. U kunt
kiezen tussen de High Power Hybrid aandrijflijn met 2,5 liter benzinemotor
en een krachtige 2,0 liter benzinemotor met directe injectie. Ook kunt u
kiezen tussen handgeschakeld of automaat. Wat u ook kiest, u weet altijd
zeker dat geen enkele andere SUV dezelfde ideale balans biedt van kracht,
eﬃciency en puur rijplezier als de RAV4.
Kies de Eco-modus voor eﬃciency, de Sport-modus voor een meer opwindende
rijervaring of de Normal-modus voor uw dagelijkse ritten. Bij uitdagende
omstandigheden drukt u op de Trail knop. Daarna zorgt het AWD-i systeem
ervoor dat u kunt blijven rijden, zelfs wanneer nog maar twee wielen
grip hebben.
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Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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VEILIGHEID

VEILIGHEID

EN

GEMOEDSRUST
INTELLIGENTIE DIE
U ONDERWEG ONDERSTEUNT
De RAV4 beschikt over een uitgebreide reeks aan veiligheidsvoorzieningen die u
tijdens het rijden extra vertrouwen geven. Zo is Toyota Safety Sense uitgebreid met
nog meer intelligente functies, waardoor de auto nu nog beter in staat is om u te
helpen. Het omvat functies als Pre-Collision System dat nu ook fietsers registreert,
voetgangersdetectie in het donker, Full-range en intelligente Adaptive Cruise Control
en Lane Trace Assist. Zo houdt u altijd de controle over elke situatie.

Pre-Collision
System met
fietsersdetectie

Pre-Collision
System met
voetgangersdetectie in het
donker

Full-range en
intelligente
Adaptive
Cruise Control

Lane Trace
Assist
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Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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INTERIEUR

ONDERSCHEIDEND

COMFORT
EEN INTERIEUR DAT UW
ZINTUIGEN PRIKKELT

Het interieur van de RAV4 is ontwikkeld rond een brede middenconsole
en een modern vormgegeven instrumentarium. Eenvoud komt samen
met hoogwaardige technologie, in een doordacht interieur dat een
volmaakte symbiose vormt met het robuuste design van het exterieur.
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ALLE RUIMTE
VOOR BESTUURDER
EN PASSAGIERS
De RAV4 combineert een goed overzicht en een hoge zitpositie
voor de bestuurder met het comfort van een indrukwekkend
interieur. Hier vindt u een rustgevende ambiance, met
praktische snufjes zoals diverse slim verborgen, maar goed
toegankelijke opbergvakken.
Op de brede achterbank hebben de passagiers alle ruimte,
ook voor hun voeten. De lange en brede bagageruimte heeft
een vlakke laadvloer zonder naden of opstaande randen. Dat
maakt het gemakkelijker om zware bagage in en uit te laden.
Met de volledig neerklapbare achterbank creëert u in een
handomdraai bovendien extra ruimte als u dat nodig heeft.

Een elektrisch bedienbaar, glazen
panoramadak zorgt voor veel daglicht
in het interieur, dat daardoor nog
uitnodigender wordt.
Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Executive
met optioneel panoramadak.
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INTERIEUR

Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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INTELLIGENT

EN DOORTASTEND
1

2

3

4

Tijdens het manoeuvreren laat de 360°
camera u op het scherm zien wanneer
u het stuur moet draaien. Op het
scherm ziet u ook virtuele hulplijnen
die u helpen met inparkeren, op basis
van de stand van het stuur.
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1. 360° overzichtsmodus
2. Doorkijkmodus
3. Vooraanzicht i.c.m. panoramamodus
4. Achteraanzicht i.c.m.
panoramamodus
Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE,
ONTWORPEN VOOR U
Om elke rit nog plezieriger te maken, is de RAV4
leverbaar met een camerafunctie in de binnenspiegel,
een draadloze oplader voor uw smartphone en
een op maat gemaakt JBL-audiosysteem met een
schitterende geluidskwaliteit. Ook beschikt de
RAV4 over een scala aan technologieën die het
leven onderweg gemakkelijker maken. Zo kunt u
tijdens het manoeuvreren in een krappe ruimte
op de 360° Panoramic View Monitor zien of er
geen obstakels in de weg staan. Een van de vele
intelligente features die de RAV4 in de stad even
praktisch maken als op de snelweg.

TECHNOLOGIE

De nieuwe binnenspiegel met
camerafunctie geeft u als
bestuurder een beter zicht op uw
omgeving. Met een druk op de
knop verandert de zelf dimmende
spiegel in een digitale monitor.
Omdat die gebruik maakt van
een hooggeplaatste camera op
de achterruit geeft de monitor
altijd een duidelijk overzicht,
zelfs wanneer de bagage achterin
hoog is opgestapeld.
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DE

RAV4

COMFORT
FUNCTIONEEL EN ESSENTIEEL
De basisuitvoering van de RAV4, met een zeer complete standaarduitrusting.
Voorzien van alles wat u nodig heeft, in een aantrekkelijk pakket zonder
compromissen.

Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Comfort.
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COMFORT

Belangrijkste kenmerken Comfort
– Bekleding, zwart stof
– 4,2" kleuren instrumentenpaneel
– Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmbaar,
– Apple CarPlay™ en Android Auto™
automatisch inklapbaar
– eCall systeem
– LED dagrijverlichting
– Connected services (18DCM)
– LED achterlichten
– Toyota Touch® 2 multimediasysteem met
– LED reflector koplampen
7 inch touchscreen
– Airconditioning, handbediend (benzine)
– Radio en Bluetooth®
– Airconditioning, climate control, 2-zone (Hybrid)
– 225/65R17 banden
– Intelligent full-range Adaptive Cruise Control met
– 17" stalen velgen met wieldoppen (benzine)
speed limiter (vanaf 40 km/u op manual)
– 17" lichtmetalen velgen (Hybrid)
– Startknop (contactsleutel voor benzine Comfort)
– 7 airbags
– Lichtsensor (automatische verlichting)
– Trailer Sway Control
– Toyota Safety Sense 2: Intelligent Adaptive
Cruise Control, Pre-Collision System met detectie
fietsers (overdag) en voetgangers (dag en
nacht), Automatic High Beam, Road Sign Assist,
Lane Departure Alert, Lane Trace Assist en
vermoeidheidsherkenning
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Belangrijkste kenmerken Active (extra t.o.v. Comfort)
– Bodembeschermplaten voor en achter zilverkleurig
– Grille, zilverkleurig
– Mistlampen vóór
– Parkeersensoren achter
– 17" lichtmetalen velgen (benzine)
– Airconditioning, climate control, links/rechts
gescheiden klimaatzones (benzine)
– Automatisch dimmende binnenspiegel
– Schakelflippers achter stuur (alleen op automaat)
– AWD Integrated Management System met o.a.
Trail mode (alleen op AWD Hybrid)
– Regensensor
– 7" digitaal instrumentenpaneel
– Parkeerhulpcamera achter met breedbeeldfunctie
en instelbare dynamische hulplijnen
– DAB+ tuner

Afgebeeld: de RAV4 Active.
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ACTIVE

DE

R A V 4ԝ

ACTIVE
PRAKTISCH EN ACTIEF
Met deze uitvoering kiest u voor een ultieme balans tussen vorm, functie
en uitrusting. De moderne SUV met alle essentiële opties, plus een styling
waarmee u zich nadrukkelijk onderscheidt.
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DE

RAV4

ԝ

DYNAMIC EN STYLE
EXTRA OP EXTRA
Belangrijkste kenmerken Dynamic (extra t.o.v. Active)
– Elektrisch bedienbare achterklep met
geheugenfunctie, uitschakelbaar
– Privacy glass
– Smart entry
– 18" lichtmetalen velgen met 225/60R18 banden
– Toyota Touch® 2 Go Plus navigatiesysteem
Optie
– Innovation Pack

Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Dynamic.
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DYNAMIC EN STYLE

Belangrijkste kenmerken Style
(extra t.o.v. Dynamic)
– Camerafunctie in binnenspiegel
(Smart Rear View Mirror)
– Bekleding, zwart kunstleder
– Stoelverwarming op beide voorstoelen
– JBL Premium audio met 9 speakers
– Koplampsproeiers (benzine)
– Ruitenwisser ontdooier vóór (benzine)
– Elektrische verstelling bestuurdersstoel
met lendesteunverstelling
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DE

RAV4

BI-TONE
OPVALLEND EN UITSTEKEND
Voor liefhebbers die graag een goede indruk maken, is de Bi-Tone uitvoering
een duidelijk statement. Tal van prachtige details geven deze uitvoering van
de RAV4 een hippe, urban uitstraling.

Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
26

BI-TONE

Belangrijkste kenmerken Bi-Tone
(extra t.o.v. Style uitvoering)
– Metallic lak
– Buitenspiegels, zwart metallic (218)
– LED projector koplampen
– Parkeersensoren voor en achter met remfunctie
– Dak, spoiler, dakantenne, raamstijlen,
wielkastbeschermers en onderste deel bumpers
voor, zij- en achterkant zwart metallic (218)
– Zwarte 5-spaaks 18" lichtmetalen velgen
– Bekleding, zwart met blauwe accenten en
kunstlederen zijwangen met blauwe stiksels
– Draadloze lader telefoon
– 2x USB i.p.v. 12V aansluiting in middenconsole
– Hemelbekleding, zwart
– Verlichte cupholders en open opbergvakken vóór
(aan bij binnenkomst)
Opties
– Innovation Pack
– Panoramisch schuif-/kanteldak

Camerafunctie in binnenspiegel vervalt.
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Belangrijkste kenmerken Executive
(extra t.o.v. Style uitvoering)
– Instapverlichting aan bestuurders- en passagierszijde
– Chromen handgrepen
– LED projector koplampen
– Parkeersensoren voor en achter met remfunctie
– Zilverkleurige 5-spaaks 18" lichtmetalen velgen (Hybrid)
– Zilverkleurige 10-spaaks 19" metalen velgen met
235/55R19 banden (benzine)
– Draadloze lader telefoon
– Geheugenfunctie op elektrische verstelling
bestuurdersstoel
– Bekleding, zwart leder
– 2x USB i.p.v. 12V aansluiting in middenconsole
– Verlichte cupholders en open opbergvakken vóór
(aan bij binnenkomst)
– Rear Cross Traﬃc Alert incl. remfunctie
– Panoramic View Monitor
– Blind Spot Monitor
Opties
– Premium pack
– Panoramisch schuif-/kanteldak

Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Executive.
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EXECUTIVE

DE

RAV4

EXECUTIVE
ELEGANT EN EXCEPTIONEEL
Voor wie alleen het beste wil, stelt de rijk uitgeruste Executive uitvoering
van de RAV4 nieuwe normen op het gebied van rijcomfort en luxe. Dit is
de ultieme RAV4, met een uitrusting die past bij zijn stijlvolle voorkomen.
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040 Pure White

1G3 Ash Grey §

6X3 Urban Khaki ◊
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070 Pearl White*

218 Attitude Black §

8W9 Cyan Splash Blue §

1D6 Zircon Silver §

3T3 Lava Red*

8X8 Midnight Blue §

LAKKLEUREN

2QJ Pearl White* met dak** in Attitude Black §

NIET
TE MISSEN

2QY Zircon Silver § met dak** in Attitude Black §

Voor de RAV4 is een brede reeks van carrosseriekleuren
beschikbaar, van Pure White tot het koele Midnight Blue. Kiest
u de RAV4 Bi-Tone, dan kunt u kiezen voor een verrassend
effect, door het in hoogglans zwart uitgevoerde dak te
combineren met een van de vier contrasterende kleuren.
2QZ Ash Grey § met dak** in Attitude Black §

§
◊
* Parelmoer lak.
Metallic lak.
Signaallak.
** Alleen leverbaar voor Bi-Tone uitvoering.

2RA Midnight Blue § met dak** in Attitude Black §
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STIJLVOL

EN FANTASTISCH
Maak uw keuze uit verschillende fraaie lichtmetalen velgen,
van 17" tot en met 19" en ontworpen om perfect te passen
bij uw RAV4.

17" stalen velgen met zilverkleurige
naafdoppen (6-spaaks)
Standaard voor RAV4 benzine
Comfort

OPTIONEEL

Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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17" hoogglans zilver lichtmetalen
velgen (5-spaaks)
Optioneel voor alle uitvoeringen

VELGEN

17" zilverkleurige lichtmetalen
velgen (5-spaaks)
Standaard voor RAV4 Hybrid
Comfort en Active

18" zilverkleurige lichtmetalen
velgen (5-spaaks)
Standaard voor RAV4 Dynamic,
Style en Hybrid Executive

18" zwarte lichtmetalen
velgen (5-spaaks)
Standaard voor RAV4 Bi-Tone

19" zilverkleurige lichtmetalen
velgen (5-dubbelspaaks)
Standaard voor RAV4 benzine
Executive

18" hoogglans zilver lichtmetalen
velgen (5-dubbelspaaks)
Optioneel voor alle uitvoeringen

18" hoogglans zwart lichtmetalen
velgen (5-dubbelspaaks)
Optioneel voor alle uitvoeringen

18" zwart gepolijst lichtmetalen
velgen (5-dubbelspaaks)
Optioneel voor alle uitvoeringen

19" hoogglans zilver lichtmetalen
velgen (15-spaaks)
Optioneel voor alle uitvoeringen
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KWALITEIT

EN MAATWERK
Een scala aan materialen en kleurcombinaties, waaronder
stoﬀen bekleding, kunstleder en echt leder in drie verschillende
kleuren. Comfort en stijl verzekerd, ongeacht uw keuze.

Afgebeeld: de RAV4 Executive.
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BEKLEDING

Luxe stoﬀen bekleding, zwart (FA20)
Standaard voor RAV4 Comfort, Active
en Dynamic

Lederen bekleding, zwart (LA20)
Standaard voor RAV4 Executive

Kunstleder, zwart (EA20)
Standaard voor RAV4 Style

Lederen bekleding, beige (LA40)
Optioneel voor RAV4 Executive

Halflederen bekleding,
zwart met blauw stiksel (EC20)
Standaard voor RAV4 Bi-Tone

Lederen bekleding, lichtgrijs (LA10)
Optioneel voor RAV4 Executive
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STEL

UW

S A M E Nԝ
ACCESSOIRES VOOR UW HYBRIDE
Accessoires om uw RAV4 af te stemmen op uw lifestyle
en die de waarde van uw auto verhogen.

Duurzame en praktische stoﬀen
vloermatten (1) houden het interieur
van uw RAV4 als nieuw.

1

3

Aluminium dorpellijsten (2)
beschermen de lak op de dorpels
tegen krassen en vuil en zorgen voor
een elegant accent.
De hoogwaardige Smart Key cover
(3) is een chique detail dat uw Hybride
compleet maakt.

2

Aluminium dorpellijsten en stoﬀen vloermatten
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Hoogwaardige Smart Key cover

ACCESSOIRES

7

4
5

BESCHERMING VOOR UW RAV4
De spatlappen voor en achter (4) voorkomen dat
modder en opspattende stenen uw Toyota
beschadigen.
Met deze treeplanken (5) kunt u gemakkelijker bij
eventuele bagage op het dak en versterkt u de stoere
uitstraling van uw RAV4.

2

6

Door de bescherming voor de achterbumper (6) kunt
u bagage in- en uitladen zonder de lak te beschadigen.
Met dit accessoire geeft u uw RAV4 bovendien een
stijlvol accent.
Met een speciale antislipmat (7) voor de bagageruimte
blijft uw bagage altijd op zijn plaats liggen. De mat
heeft hetzelfde patroon als de rest van het interieur.
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OPVALLEND STIJLVOL
Verfraai de onderzijde van de achterklep met een stijlvolle
chromen sierlijst (1).
De chromen ornamenten (2) sluiten perfect aan op de
contouren van de RAV4 en geven het profiel van uw auto
een elegante en krachtige uitstraling.

1

2
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ACCESSOIRES
5
4

ACCESSOIRES VOOR
TRANSPORT
De verwijderbare trekhaak (3) is duurzaam
beschermd tegen roest en is zo ontworpen dat u de
kogel eenvoudig kunt bevestigen en verwijderen.
De praktische aluminium dakdragers (4) bieden
extra mogelijkheden voor het meenemen van
bagage. Ze worden geleverd inclusief Toyota’s slimme
bevestigingsmechanisme, zodat u de dakdragers
kunt combineren met uiteenlopende accessoires
om bagage te vervoeren op het dak.
3

De Thule Motion 800 skibox (5) biedt ruimte aan
twee snowboards of vier paar ski’s, afhankelijk van de
afmetingen. Ook voor de zomervakantie biedt de box
extra ruimte voor bagage.

De afgebeelde accessoires zijn slechts een kleine greep uit de brede reeks accessoires die beschikbaar
zijn voor de RAV4. Voor extra veiligheid kunt u kiezen voor originele Toyota lichtmetalen winterwielen,
parkeersensoren en/of Toyota kinderzitjes. Denk ook aan praktische en comfortverhogende zaken
zoals het Toyota navigatiesysteem, een extra opbergvak of een asbakje. Kijk op de website van Toyota
of in de prijslijst voor het volledige aanbod van accessoires.
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ALTIJD
EN OVERAL

VERBONDEN
TECHNOLOGIE DIE VOORZIET
IN UW WENSEN
MyT is een reeks van connected services voor uw auto,
ontwikkeld om gebruiksgemak te verhogen. Via de MyT
app kunt u linken met uw Toyota, waardoor er een wereld
voor u opengaat. Zo kunt u bijvoorbeeld voor vertrek
een bestemming kiezen en die doorsturen naar het
navigatiesysteem van uw auto. Wanneer u het laatste
deel naar uw bestemming te voet wilt afleggen, kunt
u ook dat weer vanuit uw telefoon doen. En aangezien
de MyT app informatie over uw rit opslaat, zou dit zelfs
tot een lagere verzekeringspremie kunnen leiden. Ook
niet onbelangrijk: u weet wanneer uw auto een beurt of
onderhoud nodig heeft, want de kilometerstand wordt in
de gaten gehouden. Met de connected services van de MyT
app kunt u zich tijd, geld en zorgen besparen – elke dag.

Kijk voor meer informatie op: www.toyota.nl/MyT
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Ritgegevens
Bewaar en bekijk al
uw ritinformatie, zoals
snelheid, acceleratie en
gereden kilometers.

Find My Car
Met behulp van Google
Maps vertelt Find My
Car u precies waar
uw auto staat – zodat
u altijd weet waar u
geparkeerd heeft.

Share to Car
Plan uw route vanaf de
bank thuis of waar dan
ook. Met MyT stuurt
u uw bestemmingen
rechtstreeks naar het
navigatiesysteem van
uw auto.

Car to Door
Deze dienst stuurt
routeinstructies vanuit het
navigatiesysteem naar uw
telefoon, zodat u te voet de
route kunt voltooien.

Meldingen onderhoud
Dankzij tijdige meldingen op
basis van gereden kilometers
bent u nooit te laat voor
onderhoud.

Verzekeringspremie
gerelateerd aan gebruik
Dankzij het opslaan en
bewaren van gereden
kilometers zou uw premie
gunstiger kunnen uitvallen.
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TOYOTA
ENVIRONMENTAL

CHALLENGE
ZES MILIEUDOELSTELLINGEN VOOR 2050

42

Bij Toyota gaan we verder dan het
creëren van milieuvriendelijke
auto’s. We willen de wereld beter
achterlaten dan we haar vonden.
Daarom heeft Toyota voor 2050 zes
milieudoelstellingen geformuleerd.
Stuk voor stuk uitdagend, maar we
zijn vastbesloten om positieve en
duurzame impact te maken. Op
onze maatschappij en op de wereld
als geheel.

MILIEU

DOELSTELLING 1

DOELSTELLING 2

DOELSTELLING 3

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO-EMISSIES

LIFE CYCLE – NUL CO-EMISSIES

FABRIEK – NUL CO-EMISSIES

In 2050 willen we de CO-emissies van onze
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs
geen schadelijke emissies.

DOELSTELLING 4
MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK

We zijn gestart met het opvangen van
regenwater in onze productiefaciliteiten.
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes
ontwikkeld, zodat we water kunnen
hergebruiken of veilig kunnen terugvoeren
in de lokale watervoorraad.

Kijk voor meer informatie over het milieubeleid
van Toyota op www.toyota.nl/milieu of neem
contact op met uw Toyota-dealer.

We werken aan meer milieuvriendelijke designs
– en analyseren en verfijnen deze modellen
totdat de impact op het milieu zo laag mogelijk
is, gedurende de gehele levenscyclus*.

Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken te
reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren
van door ons gebruikte technologieën en schakelen
we over op alternatieve energiebronnen. We zijn
vastbesloten om onze fabrieken energiezuiniger
te maken en vaker gebruik te maken van duurzame
energiebronnen, zoals zonne- en windenergie
en waterstof.

DOELSTELLING 5

DOELSTELLING 6

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE EN SAMENLEVING

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING
IN HARMONIE MET DE NATUUR

Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging
van het hergebruik van materialen. Met als
resultaat dat 95% van iedere Toyota RAV4 nu
herbruikbaar is. Daarbij bieden we nieuwe en
innovatieve methoden om uw voertuig in te
leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde
van zijn reis bereikt.

Om in harmonie te leven met de natuur,
organiseren wij herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en voeren we
tal van andere groene initiatieven uit, op
onze eigen grond en in de wijdere wereld.

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd
door TÜV Rheinland en gecertificeerd volgens de ISO 14040/14044 normen.
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TOYOTA

KWALITEIT EN SERVICE
ZORGELOOS RIJDEN
MET UW TOYOTA
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KWALITEIT EN SERVICE

HYBRID SERVICE PROGRAMMA

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN

Toyota vindt het belangrijk dat u zorgeloos kunt
genieten van de hybride rijervaring. Daarom
controleren wij bij iedere onderhoudsbeurt van het
Standaard of Compleet onderhoudspakket, de hybride
componenten van uw auto. De resultaten worden
vastgelegd in een testcertificaat, wat aan u wordt
meegegeven.

SERVICE VAN TOPKWALITEIT
Uw Toyota-dealer geeft u advies over het noodzakelijke
onderhoud van uw Toyota. Uw auto heeft minimaal
elke 2 jaar of om de 30.000 km (afhankelijk van wat het
eerst aan de orde is) een grote onderhoudsbeurt nodig.
Een ander onderdeel van het serviceprogramma voor
uw Toyota is een kleine onderhoudsbeurt. Deze wordt
jaarlijks of na 15.000 km uitgevoerd.

TOYOTA SERVICE PLAN

Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om
onderhoudskosten tot een minimum te beperken.

ORIGINELE ONDERDELEN
Om de geruststellende kwaliteit van Toyota
te kunnen garanderen, worden bij het onderhoud
van uw auto alleen originele onderdelen gebruikt.

UITGEBREIDE GARANTIE
Voor elke nieuwe Toyota RAV4 geldt een
garantietermijn van 5 jaar/200.000 km* die ieder
defect dekt dat voortkomt uit een productiefout.

EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een
startonderbreker, die de zwaarste tests van
verzekeringsmaatschappijen weerstaat.

Wilt u precies weten waar u aan toe bent? Kies dan voor
een Toyota Service Plan en regel in één keer voordelig
het onderhoud en de services van uw auto voor de
komende jaren.

TOYOTA PECHHULP
Na de eerste registratie van uw Toyota heeft u
recht op Toyota Pechhulp voor de duur tot aan
het eerste voorgeschreven onderhoud (in tijd en/
of kilometers). Bij het eerste onderhoud biedt
uw Toyota-dealer de mogelijkheid te kiezen uit
meerdere onderhoudspakketten, waarvan een aantal
inclusief pechhulp. Indien u recht heeft op Toyota
Pechhulp, dan kunt u altijd een beroep doen op de
24-uurs hulpdienst. Daarmee bent u in 40 Europese
landen verzekerd van doeltreﬀende hulp bij pech
onderweg. Kunt u door bijvoorbeeld een technisch
mankement niet verder rijden, dan biedt het Toyota
Pechhulpprogramma meerdere mogelijkheden om
uw weg te kunnen vervolgen.

ORIGINELE ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt volgens
dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde oog voor
detail als uw Toyota. Voor de accessoires van Toyota
geldt een garantietermijn van drie jaar, wanneer u
deze gelijktijdig met uw Toyota heeft gekocht.

* 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra Care, neem contact op met uw Toyota-dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.
Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met uw Toyota-dealer.
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Afgebeeld: de RAV4 Hybrid Bi-Tone.
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MEER INFORMATIE OVER TOYOTA?
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369*
OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL
* Op werkdagen van 8–21 uur en op zaterdag van 9–17 uur.

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-77000, december 2019.
De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
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