
RAV4 PLUG-IN 
HYBRID





DUBBEL 
DNA

SUV MET EEN RIJKE HISTORIE EN EEN DYNAMISCH, 
DUBBEL DNA

De RAV4 Plug-in Hybrid verenigt onze meest krachtige 
hybride technologie met de mogelijkheid om verder 
en schoner te kunnen rijden op elektrische energie. 
Onder de elegant gelijnde carrosserie schuilt 
hybride technologie van de vierde generatie. Zijn 
vooruitstrevende aandrijflijn met krachtige lithium-
ion accu zorgt voor snelle acceleraties en de grootste 
actieradius in dit segment. 



DUURZAME
KRACHT

DIRECT VERMOGEN, ONGEËVENAARDE EFFICIENCY

Met zijn dynamische en zelfverzekerde voorkomen 
staan prestaties van de RAV4 Plug-in Hybrid op 
eenzame hoogte. Met zijn 2,5 liter High Power Hybrid 
motor en intelligente All-Wheel Drive (AWD-i) staat 
hij garant voor superieure grip en een imposant 
vermogen van 225 kW (306 pk), goed voor een 
acceleratie van 0 tot 100 km/u in slechts 6,0 seconden.

Met de laagste CO₂-emissies (22 g/km) in zijn 
klasse en een al even laag brandstofverbruik 
bewijst de RAV4 Plug-in Hybrid dat zijn efficiency 
even indrukwekkend is als zijn prestaties. Dankzij 
een nieuwe 18,1 kW sterke lithium-ion accu kan je 
maximaal 75 km* volledig op elektrische energie 
rijden. 



2.5 l Plug-in High Power Hybrid AWD

 Vermogen 225 kW (306 pk)  
CO₂-emissies§ 22 g/km 
0–100 km/u 6,0 seconden 

Jouw weg naar echte EV 

Met de vier standen van de Drive Selector schakel 

je moeiteloos van hybride aandrijving naar volledig 

elektrisch rijden. In de standaard ingestelde EV modus 

heeft de RAV4 Plug-in Hybrid een volledig elektrische 

actieradius van maximaal 75 km/u* met een snelheid 

tot 135 km/u. Is de accu eenmaal leeg, dan spreek je het 

vermogen van de effi  ciënte hybride aandrijfl ijn aan om 

jouw bestemming te bereiken. 

* Afhankelijk van laadniveau accu en rijomstandigheden.
§ Gecombineerde cyclus. 



Interieur

Het hoogstaande interieur van de RAV4 staat voor 

optimaal comfort en gebruiksgemak. Je beschikt 

bijvoorbeeld over een Head-up display en een JBL® 

Premium Audio systeem met negen luidsprekers.

Connectiviteit 

Naast Apple CarPlay™ en Android Auto™* om muziek 

te luisteren en telefonisch bereikbaar te zijn, beschik je 

in de RAV4 Plug-in Hybrid over de MyT app. Hiermee 

kan je onder meer het laadniveau van de accu checken, 

het opladen programmeren en voor vertrek zelfs het 

interieur koelen of verwarmen.

*  Dit systeem ondersteunt Android Auto™ en 

Apple CarPlay™. Controleer of jouw mobiele 

telefoon dat ook doet.



Veiligheid 

De RAV4 Plug-in Hybrid doet zelfs nog meer om jou en 

iedereen om je heen te beschermen. De geavanceerde 

technologie van Toyota Safety Sense is nóg intelligenter 

geworden, zodat je met volledig vertrouwen kunt 

deelnemen aan het verkeer.

•  Pre-Collision System met detectie fi etsers (overdag) 

en voetgangers (dag en nacht) 

• Full-range Adaptive Cruise Control 

• Intelligent Adaptive Cruise Control 

• Lane Departure Alert met Steering Control 

• Lane Trace Assist 

• Automatic High Beam 

• Road Sign Assist 

STIJLVOL
VAN BINNEN

HET MODERNE EN VERFIJNDE INTERIEUR IS DE 
IDEALE PLEK OM OP TE LADEN

In het stijlvolle interieur van de RAV4 Plug-in Hybrid 
geniet je optimaal van de stille, soepele prestaties. 
Sportieve stoelen met lederen bekleding en een groot 
panoramadak maken het interieur licht en ruimtelijk, 
zodat elke rit even comfortabel verloopt. Daarbij heeft 
de flexibel indeelbare bagageruimte een laadvolume 
van maximaal 520 liter, mede dankzij de accu die zo 
min mogelijk ruimte in beslag neemt.

Om de functies voor entertainment en connectiviteit 
gemakkelijk te kunnen bedienen, beschikt het 
gebruiksvriendelijke dashboard over een 9" 
touchscreen met ons nieuwste multimedia systeem en 
een koppeling met je smartphone. Voor functies als 
temperatuurinstelling voor het interieur en realtime 
navigatie kan je gebruikmaken van een reeks aan MyT 
Connected Services. Ondertussen waakt een scala aan 
geavanceerde veiligheidsvoorzieningen over ieders 
veiligheid. Voor iedereen aan boord, maar ook voor 
mensen buiten de auto. 

 



UITVOERING 

Belangrijkste kenmerken
 – Lichtmetalen velgen 18" grijs gepolijst (5-spaaks)
 – Wielkastbeschermers en onderste deel bumpers 
voor-, zij- en achterkant zwart metallic (218)
 – LED projector koplampen
 – Elektrisch bedienbare achterklep met 
geheugenfunctie, uitschakelbaar
 – Privacy Glass
 – Smart Entry & Start System
 – Toyota Safety Sense 2 met o.a. Intelligent 
Full range Adaptive Cruise Control
 – Parkeersensoren voor en achter
 – Zwarte stoff en bekleding met rode stiksels
 – Bestuurdersstoel elektrisch bedienbaar
 – Stoelverwarming op beide voorstoelen en 
achterbankverwarming
 – Automatische verlichting
 – Regensensor
 – Automatisch dimmende binnenspiegel
 – Dual-zone automatische airconditioning,
op afstand bedienbaar
 – 6 speakers
 – Toyota Touch® 2 multimediasysteem met 
8" touchscreen
 – Apple CarPlay™ & Android Auto™*

DYNAMIC



UITVOERING 

Belangrijkste kenmerken (extra t.o.v. Dynamic)
 – Half lederen bekleding, zwart met rode accenten
 – Draadloze lader telefoon
 – 9 speaker JBL® audio
 – 9" touchscreen
 – Go Plus navigatiesysteem

Optioneel
 – Innovation pack, bestaande uit:
– Instapverlichting aan bestuurders- 

 en passagierszijde
– Camerafunctie in binnenspiegel 

 (Smart Rear View Mirror)
– Rear Cross Traffi  c Alert met remfunctie
– Parkeersensoren voor en achter met remfunctie
– Panoramic View Monitor
– Blind Spot Monitor
– Head-up display

STYLE

*  Dit systeem ondersteunt Android Auto™ en 

Apple CarPlay™. Controleer of jouw mobiele 

telefoon dat ook doet.



BI-TONE PLUS
UITVOERING 

Belangrijkste kenmerken 
(extra t.o.v. Style) 

 – Metallic lak carrosserie en zwart 
metallic dak
 – Lichtmetalen velgen 19" zwart 
gepolijst (5-spaaks)
 – Intelligente parkeersensoren 
voor en achter
 – Stoelventilatie bestuurders- 
en passagiersstoel

 – Bestuurdersstoel met 
geheugenfunctie
 – Elektrisch bedienbare 
passagiersstoel 
 – Bekleding, zwart geperforeerd leder 
met rode accenten en rode stiksels 
 – Head-up display

 – Digitale achteruitkijkspiegel
 – Panoramic View Monitor
 – Blind Spot Monitor
 – Rear Cross Traffi  c Alert 
met remfunctie

Optioneel
 – Panoramisch schuif-/kanteldak 



Head-up display 

Blijf op de hoogte van jouw effi  ciëntie en andere 

essentiële informatie terwijl je gefocust blijft op 

de weg. 



Chromen sierlijst 

Geef de onderste rand van de achterklep een stijlvol 

accent met deze chromen sierlijst (1). De chromen 

ornamenten aan de zijkant (2) sluiten perfect aan op 

de contouren van de RAV4 en geven het profi el van 

jouw auto een elegante en krachtige uitstraling. 

OPVALLEND
STIJLVOL

ACCESSORIES 

Modder, zwaar terrein of de snelweg. 
Met de RAV4 PHEV kom je altijd goed 
voor de dag. Wil je zijn robuuste 
reputatie op de proef stellen? Kijk 
dan vooral eens naar de originele 
accessoires van Toyota. Hier vind je 
alles om jouw toch al veelzijdige RAV4 
PHEV nóg opvallender en praktischer 
te maken. 

Bezoek jouw Toyota-dealer voor meer informatie.

1. 2. 



Treeplank 

Met deze treeplank kan je gemakkelijker 

bij de accessoires op het dak. Tegelijkertijd 

versterk je met dit accessoire het robuuste 

karakter van jouw auto.



DYNAMIC EN STYLE EXTERIEURKLEUREN 
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STIJLVOLLE 
KLEUREN

EXTERIEURKLEUREN

Je kunt kiezen uit een palet van sprankelende 
kleuren, uiteenlopend van Midnight Blue tot 
Emotional Red. Wil je extra opvallen, combineer 
dan een dak in Attitude Black met een van de 
speciaal geselecteerde, contrasterende kleuren 
voor de rest van de carrosserie.

BI-TONE PLUS EXTERIEURKLEUREN

218 Attitude Black dak*
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* Metallic lak.
§ Parelmoer/Premium lak. 



Halfl ederen bekleding, zwart 

met rode accenten (EC20)

Standaard op Style

Zwarte stoff en bekleding 

met grijze accenten en rode 

stiksels (FA20)

Standaard op Dynamic

Geperforeerde lederen 

bekleding, zwart met rode 

accenten en rode stiksels (LA20)

Standaard op Bi-Tone Plus

FINISHING
TOUCH

INTERIEUR EN VELGEN 
COMBINATIES

Maak het uiterlijk van 
jouw auto compleet met 
18" of 19" lichtmetalen 
velgen. Voor het interieur 
heb je eveneens een 
ruime keuze om sportieve 
accenten toe te voegen, 
van halflederen bekleding 
tot echt leder telkens 
met contrasterende 
rode accenten. 



18" hoogglans zilver lichtmetalen velgen 

(5-dubbelspaaks)

Optioneel op alle uitvoeringen

Zwarte 19" gepolijste lichtmetalen 

velgen (5-spaaks)

Standaard op Bi-Tone Plus 

Donkergrijze 18" gepolijste lichtmetalen 

velgen (5-spaaks) 

Standaard op Dynamic en Style

18" zwart gepolijst lichtmetalen velgen 

(5-dubbelspaaks) 

Optioneel op alle uitvoeringen

18" hoogglans zwart lichtmetalen velgen 

(5-dubbelspaaks) 

Optioneel op alle uitvoeringen 

18" matzwarte lichtmetalen velgen 

(5-dubbelspaaks)

Optioneel op alle uitvoeringen



TOYOTA 
KWALITEIT EN SERVICE
ZORGELOOS RIJDEN MET JOUW TOYOTA



HYBRID SERVICE PROGRAMMA
Toyota vindt het belangrijk dat je zorgeloos kunt 

genieten van de hybride rijervaring. Daarom controleren 

wij bij iedere onderhoudsbeurt van het Standaard of 

Compleet onderhoudspakket de hybride componenten 

van jouw auto. De resultaten worden vastgelegd in een 

testcertifi caat dat je na afl oop meekrijgt.

SERVICE VAN TOPKWALITEIT
Jouw Toyota-dealer geeft je advies over het 

noodzakelijke onderhoud van jouw Toyota. Je 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 jouw Toyota is een 

kleine onderhoudsbeurt. Deze wordt jaarlijks of na 

15.000 km uitgevoerd.

TOYOTA SERVICE PLAN
Wil je precies weten waar je aan toe bent? Kies dan 

voor een Toyota Service Plan en regel in één keer 

voordelig het onderhoud en de services van jouw 

auto voor de komende jaren.

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om 

onderhoudskosten tot een minimum te beperken. 

ORIGINELE ONDERDELEN
Om de kwaliteit van Toyota te kunnen garanderen, 

worden bij het onderhoud van je auto alleen originele 

onderdelen gebruikt. 

UITGEBREIDE GARANTIE
Voor elke nieuwe Toyota RAV4 Plug-in Hybrid geldt een 

garantietermijn van 5 jaar/200.000 km* die ieder defect 

dekt dat voortkomt uit een productiefout.

EXTRA VEILIGHEID
Jouw Toyota RAV4 Plug-in Hybrid is standaard uitgerust 

met een startonderbreker en een alarmsysteem.

TOYOTA PECHHULP
Na de eerste registratie van jouw Toyota heb je 

recht op Toyota Pechhulp voor de duur tot aan 

het eerste voorgeschreven onderhoud (in tijd en/

of kilometers). Bij het eerste onderhoud biedt jouw 

Toyota-dealer de mogelijkheid te kiezen uit meerdere 

onderhoudspakketten, waarvan een aantal inclusief 

pechhulp. Iedereen met Toyota Pechhulp kan altijd een 

beroep doen op de 24-uurs hulpdienst. Daarmee ben 

je in 40 Europese landen verzekerd van doeltreff ende 

hulp bij pech onderweg. Kan je door bijvoorbeeld een 

technisch mankement niet verder rijden, dan biedt het 

Toyota Pechhulpprogramma meerdere mogelijkheden 

om je weg te vervolgen.

ORIGINELE ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt volgens 

dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde oog voor 

detail als jouw Toyota. Voor de accessoires van Toyota 

geldt een garantietermijn van drie jaar, wanneer je 

deze gelijktijdig met jouw Toyota heeft gekocht.

* 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra Care, neem contact op met je Toyota-dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.

Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met je Toyota-dealer.



MEER WETEN OVER TOYOTA? 
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369.

KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE 
VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN.

www.toyota.nl

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-40800, november 2020.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf wijzigingen in de uitvoeringen aan te brengen. Details van specifi caties en uitrusting kunnen bovendien 
per land verschillen om te voldoen aan plaatselijk geldende voorschriften. Informeer bij uw dichtstbijzijnde Toyota dealer naar eventuele wijzigingen. Er kunnen als gevolg van 
het drukprocedé verschillen optreden tussen kleuren in deze brochure en de werkelijke carrosseriekleuren. De leesbaarheid van eventuele QR-codes in deze brochure, kan 
afhankelijk zijn van de gebruikte scanner. Toyota is niet verantwoordelijk wanneer uw scanner de QR-codes niet kan lezen. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is 
zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Zorg voor het milieu is voor Lexus een belangrijke prioriteit. Daarom nemen we uitgebreide maatregelen om ervoor te zorgen 
dat gedurende de volledige levensduur van onze automobielen – van design, productie en distributie tot verkoop, service en recycling – de belasting voor het milieu tot een 
minimum beperkt blijft.
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