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ALTID I BEVÆGELSE. MOD NYE MÅL. MOD NYE KØREOPLEVELSER. 
VORES PASSION ER AT SKABE BEGEJSTRING – MED EN BIL DER 
OVERGÅR ALLE FORVENTNINGER, GIVER TRYGHED OG MATCHER 
TIDENS ÅND OG LIVSSTIL.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BEDRE HYBRID GLÆDE SAMMEN
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4 SUV 
DESIGNET 
TIL STORE 
OPLEVELSER

SÆT LIV I 
BROCHUREN
Toyota Explore app giver dig adgang 
til en verden af spændende indhold. 

DOWNLOAD DEN GRATIS TOYOTA 

EXPLORE APP TIL DIN SMARTPHONE 

ELLER TABLET FRA APP STORE ELLER 

GOOGLE PLAY.

ÅBN APP’EN. SCAN SIDEN, NÅR DU 

STØDER PÅ OVENSTÅENDE (OVENFOR 

TIL VENSTRE) SYMBOL I BROCHUREN.

OPLEV DEN NYE RAV4 I ALLE DETALJER.
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INTRODUKTION
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INDTAG SCENEN PÅ ENHVER 
BAGGRUND.

SKABT TIL 
ET LIV I 
RAMPELYSET

Rå og kraftfuld i det udvendige. Raffi  neret 

og eksklusiv i det indvendige. Den nye RAV4 

skiller sig ud fra det ordinære med et design, 

der er både moderne og tidsløst. 

Den nye front fanger blikket med markante 

LED-forlygter, der fremhæver RAV4’s skarpe 

look. Også bag til er LED-lygter en vigtig del 

af RAV4’s visuelle signaturer. Nydesignede 

alufælge fuldender indtrykket af en eksklusiv 

og kraftfuld SUV.

 Standard fra T3/H3.
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DESIGN

SCAN DENNE SIDE.

Se farver, udstyrs-

niveauer og fælge.

Funktionen beskrives 

på side 4.
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For første gang kan du kombinere 

den unikke RAV4 med Toyotas lige så 

enestående hybridsystem. Det betyder 

mere motorkraft, mindre forbrug og udslip, 

plus en køreoplevelse helt uden lige. 

RAV4’s hybridsystem tager al stress ud af 

den daglige kørsel. Fra den komfortable 

førerplads kan du nyde det uanstrengte 

kraftoverskud, den harmoniske acceleration 

og den næsten lydløse kabine.

Når terrænet viser tænder, eller du har brug 

for ekstra vejgreb, vil den nye RAV4 Hybrid 

med AWD (All Wheel Drive) omgående levere 

den nødvendige respons og trækkraft. Og 

med en trækkapacitet på op til 1.650 kg 

kan hybridmodellerne nemt klare tunge 

transportopgaver.

DEN NYE RAV4 HYBRID ER 
KLAR TIL AT EROBRE VERDEN.

FÅ ET NYT 
PERSPEKTIV PÅ 
INNOVATION
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HYBRID

SCAN DENNE 

QR-KODE.

Se mere 

om RAV4’s 

hybridfordele.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

ALLE DE 
RIGTIGE 
BEVÆGELSER

Test og atter test. Det er baggrunden for 

vores seneste optimering af IDDS-systemet 

(Integrated Dynamic Drive System). Resultatet 

kan især mærkes i skarpe sving og i krævende 

terræn. AWD (All Wheel Drive)-modeller byder 

også på endnu skarpere styring og præcise 

reaktioner. Takket være den omfattende 

lydisolering kan du nyde den sportslige 

køredynamik uden nævneværdig vind- og 

hjulstøj. Også ved høj hastighed er RAV4 

blandt de mest støjsvage biler i klassen. 

OPTIMERING AF DYNAMIK 
OG BALANCE.

På løst eller glat underlag vil 

AWD-systemet automatisk 

fordele motorkraften mellem 

for- og baghjul. Systemet 

maksimerer bilens vejgreb og 

stabilitet, ligesom det gavner 

brændstoføkonomien.

ALL WHEEL DRIVE
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KØREDYNAMIK

SCAN DENNE SIDE.

Se mere om RAV4’s 

køredynamik. Funktionen 

beskrives på side 4.
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INTERIØR

Den nye RAV4 byder på teknologi, der er 

lige så avanceret, som den er let at bruge. 

Den nye 4,2" TFT-farveskærm, midt i 

instrumenthuset, er koordineret med den 

centrale farveskærm til Toyota Touch® 2.

Via en 7" touchskærm giver Toyota Touch® 2 

multimediesystem adgang til navigation, 

håndfri telefoni med Bluetooth®, MP3- 

og iPod®-tilslutning samt bakkamera.

 Standard fra T2+.  Option.

AVANCERET OG 
BRUGERVENLIG TEKNOLOGI.

EN LØSNING.
MASSER AF
MULIGHEDER 

TFT-SKÆRM

Midt i instrumenthuset sidder en 4,2" 

farveskærm, som giver et hurtigt overblik 

over køreinformationer, som fx kørt distance, 

gennemsnitshastighed og brændstoff orbrug. 

Både grafi kken og indholdet er designet til at 

matche den centrale Toyota Touch® 2 skærm.

TOYOTA TOUCH® 2

Det brugervenlige multimediesystem byder 

på information, underholdning og sætter 

dig i forbindelse med verden udenfor via 

en knivskarp farveskærm.
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Velkommen i en kabine, der kombinerer 

komfort og fl eksibilitet. Den byder også på 

nemme adgangsforhold, praktiske opbe-

varingsmuligheder og et sædearrangement, 

der hurtigt kan indrettes efter behov.

Raffi  neret indtræk, eksklusive materialer 

og lækker fi nish præger kabinen. De indre 

kvaliteter i den nye RAV4 løfter sig endnu 

højere end hidtil oplevet.

TAG PÅ EVENTYR I DIN 
KOMFORTZONE.

FLEKSIBEL OG 
FORANDRINGSPARAT 

ELEKTRISK 

BAGKLAP

Den justerbare, 

elektriske bagklap 

har memory-

funktion, så 

den kan huske 

din foretrukne 

åbningshøjde.

 Standard fra T3/H2.
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INTERIØR
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Ved parkering og 

igangsætning kan du få et 

animeret fugleperspektiv 

i 3D, som tydeligt viser 

bilens omgivelser og mulige 

forhindringer.

FUGLEPERSPEKTIV

Ville det ikke være dejligt, hvis du kunne 

se gennem din bil for at sikre, at der ikke 

er nogen forhindringer? Eller betragte 

omgivelserne fra et fugleperspektiv? I 

den nye RAV4 kan du. Den baner vej for 

en ny og avanceret kamerateknologi, der 

gør parkering og snævre manøvrer til en 

barneleg. Fire kameraer skaber tilsammen 

et 360° panoramakamera, som vises 

på farveskærmen til Toyota Touch® 2. 

Resultatet er bogstavelig talt en 

åbenbaring.

 Standard på H4.

OPLEV VERDEN MED 360º 
PANORAMAKAMERA.

SE DET 
USYNLIGE 
GØR DET 
UMULIGE
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Se omgivelserne som om 

bilen var gennemsigtig. 

Objekter ses fra førerens 

perspektiv, og de fremstår 

større og mere tydeligt end 

i fugleperspektiv, så du ikke 

overser noget.

TRANSPARENT PERSPEKTIV

Kombinationen af de 

to perspektiver gør det 

nemmere at parkere. Du kan 

derfor se områder, som et 

konventionelt bakkamera 

ikke kan fange. Du kan fx 

zoome ind på små objekter, 

der er vanskelige at se.

BREDT PANORAMA-

PERSPEKTIV BAGUD

Denne indstilling giver dig 

godt overblik, selvom der 

er begrænset udsyn foran 

bilen. Et 180° perspektiv 

viser et bredt område foran 

bilen, herunder blinde 

vinkler. Du kan zoome ind 

i billedet ved at trykke på 

skærmen.

BREDT PANORAMA-

PERSPEKTIV FREMAD

INNOVATION

SCAN DENNE SIDE.

Se mere om de forskellige 

køresituationer. 

Funktionen beskrives 

på side 4. 
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GØR DET 
UFORUDSIGELIGE 
FORUDSIGELIGT

NÅR DIN SIKKERHED ER 
ET SKRIDT FORAN.
Toyota Safety Sense kombinerer fem aktive 

hjælpesystemer i et avanceret samspil. De 

samarbejdende systemer i Toyota Safety 

Sense er: Pre-Collision System med 

fodgængerdetektor, Lane Departure Alert 

med styrehjælp, Automatic High Beam, 

Road Sign Assist og Adaptiv fartpilot. Hertil 

kommer yderligere en række innovative 

sikkerhedssystemer. Læs mere om RAV4’s 

sikkerhedsteknologier på side 38– 41, eller 

scan QR-koden på den modsatte side.

1. AUTOMATIC HIGH BEAM

2. ADAPTIV FARTPILOT

3. PRE-COLLISION SYSTEM MED FODGÆNGERDETEKTOR

4. LANE DEPARTURE ALERT MED STYREHJÆLP

5. ROAD SIGN ASSIST

 Standard fra H2/T3

1

3

2
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SIKKERHED

SCAN DENNE 

QR-KODE. 

For at se mere 

om sikkerhed.

4

5

3
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MOTORER 
FOR ENHVER 
SMAG

1. ELEKTRISK MOTOR

2. BENZINMOTOR

3. BATTERI

Få mere information om 

Toyotas hybridteknologi 

på toyota.dk

1

2 3
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 DIESEL 

2.0 l D-4D 6 M/T

Ydelse 
 143  hk

Brændstoff orbrug 
21,3 km/l

CO udslip
123 g/km 

 Acceleration 
9,6 sekunder
(0–100 km/t)

Påhængsvognvægt
2.000 kg

 HYBRID  BENZIN 

2.5 l Benzin Hybrid e-CVT 2.0 l VVT-i Valvematic

Ydelse 
 197  hk

Brændstoff orbrug 
20,4 km/l

CO udslip 
115 g/km 

 Acceleration 
8,3 sekunder
(0–100 km/t)

Påhængsvognvægt
4x2: 800 kg / 4x4: 1.650 kg

  
–  

Ydelse 
 151  hk

Brændstoff orbrug 
15,4 km/l

CO udslip 
149 g/km 

 Acceleration 
10,7 sekunder
(0–100 km/t)

Påhængsvognvægt
2.000 kg

MOTORER

Den nye RAV4 byder på klassens mest avancerede motorer, ligegyldigt 

om du foretrækker benzin, diesel eller hybridteknologi. Uanset kørebehov 

fi nder du et perfekt match i RAV4’s motorprogram.

En nyudviklet 2,0 liters dieselmotor med imponerende præstationer får 

premiere i den nye RAV4. De 143 hk, accelerer fra 0 –100 km/t. på kun 

9,6 sekunder, og har et CO-udslip på kun 123 g/km.

RAV4 tilbydes nu også med Toyotas banebrydende hybridteknologi. Den 

giver lavt brændstoff orbrug og CO-udslip kombineret med et harmonisk 

og næsten lydløst kraftoverskud. Hybridudgaven af den nye RAV4 gør 

den unikke bil endnu mere enestående.

FORHJULSTRÆK, FIREHJULSTRÆK ELLER HYBRID. 
RAV4 HAR DEN PERFEKTE MOTOR TIL DIT BEHOV.

M/T = Manuel gearkasse e-CVT = Elektronisk styret CVT-gearkasse (Continuously Variable Transmission)

 Manuelt gear.  Blandet kørsel.  Påhængsvognvægt med bremser.
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ALLEREDE FRA T2 KOMMER RAV4 MED ET 
UTROLIG HØJT UDSTYRSNIVEAU. MED 
BLANDT ANDET; 17" STÅLFÆLGE, KROM-
DETALJER PÅ FRONTGRILL, ARMLÆN 
MED KUNSTLÆDER OG MEGET MERE.

T2, T2+ 
& H2

T2/T2+  

Standardudstyr 

  — Forlygter, halogen

  — Forlygter, Follow-me-home

  — LED-kørelys

  — LED-bremselys

  — LED-stoplys

  — Tågeforlygter

  — Hajfi nne antenne

  — Forlygtevaskere

  — 4,2" TFT farveskærm

  — Aircondition, manuel

  — El-sidespejle m. varme

  — Elruder, for og bag

  — Sædevarme, for

  — 40:60 split-bagsæder

  — Fjernbetjent centrallås

  — Toyota Touch® 2 (kun T2+)

  — Bakkamera (kun T2+)

  — Fartpilot (kun T2+)

  — Læderrat (kun T2+)
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UDSTYRSVARIANTER

Den viste variant er en T2+

  — Hajfi nne antenne

  — Fjernbetjent centrallås

  — Klimaanlæg, 2-zoners

  — Bakkamera

  — Elruder, for og bag

  — Sædevarme, for

  — Push-start knap

  — Bakspejl med automatisk nedblænding

  — 60:40 split-bagsæde

  — Forlygtevaskere

  — Læderrat

  — Lædergearknop

  — Armlæn, for 

  — Fartpilot

  — 4,2" TFT farveskærm

  — Højtalere, 6 stk.

  — Toyota Safety Sense

  — Parkeringssensor, for-og bag

H2  

Standardudstyr 

  — Forlygter, Follow-me-home

  — LED-kørelys

  — LED-bremselys

  — LED-stoplys

  — Tågeforlygter

  — El-sidespejle m. varme

  — El-sidespejle, elektriske foldbare

  — Regnsensor

  — Skumringssensor

  — Smart Entry & Start System

  — Elektrisk bagklap

SCAN DENNE 

QR-KODE. 

Design din egen 

RAV4.

 Læs mere om Toyota Safety Sense på s. 18.
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T3 & 
H3

T3 OG H3 GIVER DIG MERE UDSTYR OG 
KOMFORT, HERUNDER 17" ALUFÆLGE, 
TOYOTA SAFETY SENSE OG TOYOTA 
TOUCH® 2 MED 7" TOUCHSKÆRM.

 T3 

Standardudstyr (Udover T2 niveau) 

  — Forlygter, LED

  — Forlygter, automatisk justerbar

  — Mørktonede ruder, bag

  — Regnsensor

  — Skumringsensor

  — Bakspejl med automatisk nedblænding

  — Elektrisk bagklap

  — El-sidespejle, elektrisk foldbare

  — Bakkamera

  — Højttalere, 6 stk.

  — Klimaanlæg, 2-zoner

  — Fartpilot med fartbegrænser

  — Læderrat

  — Lædergearknop

  — Toyota Safety Sense

  — Parkeringssensor, for- og bag
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UDSTYRSVARIANTER

  — El-sidespejle m. varme

  — El-sidespejle, elektriske forldbare

  — Regnsensor

  — Skumringssensor

  — Smart Entry & Start System

  — Elektrisk bagklap

  — Hajfi nne antenne

  — Fjernbetjent centrallås

  — Klimaanlæg, 2-zoners

  — Bakkamera

  — Elruder, for og bag

  — Sædevarme, for

  — Push-start knap

  — Bakspejl med automatisk nedblænding

  — 60:40 split-bagsæder

  — Forlygtevaskere

  — Læderrat

  — Lædergearknop

  — Armlæn, for

  — Fartpilot

  — 4,2" TFT farveskærm

  — Højttalere, 6 stk.

  — Toyota Safety Sense

  — Parkeringssensor, for- og bag

H3  

Standardudstyr 

  — Forlygter, LED

  — Forlygter, Follow-me-home

  — LED-kørelys

  — LED-bremselys

  — LED-stoplys

  — Tågeforlygter

  — Automatisk justerbare forlygter

  — Mørktonede ruder, bag

Den viste variant er en T3

 Læs mere om Toyota Safety Sense på s. 18.

25



T3+ & 
H3+

T3+ OG H3+ GIVER DIG ENDNU MERE 
KØREGLÆDE SAMT ET DYNAMISK OG 
MARKANT LOOK MED DE SPECIAL-
DESIGNEDE 18'' ALUFÆLGE I SORT. 
DERUDOVER OPGRADERES KABINEN 
MED RUSKIND OG DELLÆDER.

T3+  

Standardudstyr (Udover T3-niveau)

  — 18" alufælge i sort

  — Interiørdetaljer i ruskind

  — Sæder med ruskind og dellæder-detaljer

  — Elektrisk justerbart førersæde

  — Elektrisk justerbart lændestøtte, fører

  — Loftbeklædning i sort

  — Sorte sidespejle

  — Sort underkøringsbeskyttelse for og bag

  — Opvarmeligt rat

26



UDSTYRSVARIANTER

H3+

  — 18" alufælge i sort

  — Interiørdetaljer i ruskind

  — Sæder med ruskind og dellæder-detaljer

  — Elektrisk justerbart førersæde

  — Elektrisk justerbart lændestøtte, fører

  — Loftbeklædning i sort

  — Sorte sidespejle

  — Sort underkøringsbeskyttelse for og bag

  — Opvarmeligt rat

Standardudstyr (Udover H3-niveau)

Den viste model er en H3+
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H4

H4 OVERLADER IKKE MEGET TIL 

FANTASIEN OG MED DENNE VARIANT 

FÅR DU STORT SET ALT, HVAD DU MÅTTE 

ØNSKE – EKSKLUSIV KOMFORT OG 

INTELLIGENT TEKNOLOGI. 

  — Lædersæder

  — Interiørdetaljer i læder

  — JBL Premium audio system

  — Højttalere, 9 stk.

  — DAB-radio

  — Soltag

 H4 

 

  — 18" alufælge

  — 360° panoramakamera

  — Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA)

  — Blind Spot Monitor (BSM)

  — Elektrisk justerbart førersæde 

m. memory funktion

  — Loftforing i grå

Standardudstyr (Udover H3+-niveau)
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UDSTYRSVARIANTER

Den viste model er en H4
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SCAN DENNE 

QR-KODE. 

Design din 

egen RAV4.

EKSTRAUDSTYR

1. CARBON SPEJLSKALLER

Det sportslige udtryk får et ekstra pift 

med spejlskaller i carbon look.

2. KROMSIDELISTER

Sidelister i krom langs dørbunden giver 

din RAV4 et elegant løft.

3. BELYSTE TRINLISTER

Eksklusive sidelister i børstet aluminium 

med belyst RAV4-logo beskytter lakken i 

dørkarmen. Komplet sæt til for- og bagdøre.

4. KROMPYNTELISTE TIL BAGKLAP

Elegant kromliste markerer linjen langs 

bunden af bagklappen.

Toyotas brede vifte af udstyr, gør det muligt 

for dig at sætte endnu mere personligt præg 

på din nye bil – lige fra sidelister i krom, 

alufælge til barnestole. Valget er dit.

GØR DIN RAV4 ENDNU 
MERE PERSONLIG.

1.

2.

3.

4.
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EKSTRAUDSTYR

5. GUMMIMÅTTER

Eff ektiv beskyttelse af gulvtæppet mod 

snavs, mudder, regn og væsker. Perfekt 

pasform og nem rengøring.

6. VANDRET BAGAGERUMSNET

Kraftigt vævet nylon i sort. Hæftes fast til 

krogene i bagagerummet og fastholder 

løse genstande.

7. BESKYTTELSESPLADE TIL 

BAGKOFANGER

Elegant beskyttelse af lakken ved af- og 

pålæsning af bagage. Fås i rustfri stål eller 

kraftig matsort plastik.

8. BAGAGERUMSBAKKE

Skræddersyet beskyttelse af bagage- 

rumsbunden. Mønstret anti-slip overfl ade 

hindrer bagage i at rutsje rundt.

9. HUNDEGITTER MED SKILLEVÆG

Den optimale løsning, hvis du vil forhindre 

din hund i at springe ind i kabinen.

10. BARNESTOLE

Når det gælder børns sikkerhed, er der 

ikke plads til kompromisser. Toyotas brede 

program af barnestole dækker børns vækst 

og udvikling fra 0 til 12 år (eller op til 35 kg).

11. TOYOTA TOUCH® 2

Enkel, intuitiv og brugervenlig. Toyota 

Touch® 2 multimediesystem giver adgang til 

en verden af information og underholdning 

via den brugervenlige touch-screen samt 

tilslutning af Bluetooth®, iPod® og MP3 

samt mulighed for radio og cd-afspiller. 

Toyota Touch® 2 & Go er den ideelle 

opgradering, hvis du vil tilføje navigation 

til dit system. Toyota Touch® 2 & Go Plus 

indeholder samme features som Toyota 

Touch® 2 & Go samt wifi -tilslutning 

og ekstra muligheder for betjening, 

kommunikation og navigation.
  Passer ikke sammen med eftermonteret 

parkeringssensorsystem.

5. 7. 9. 10.

6. 8. 11.
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040 Pure White

1G3 Ash Grey

3T3 Tokyo Red

SÆT  FARVE
PÅ DIT NYE 
EVENTYR 
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070 Pearl White

209 Night Sky Black

4T3 Light Cappuccino 4U5 Dark Brown

FARVER

1D6 Zircon Silver

221 Midnight Emerald Blue

  Metallak.
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LAD  FÆLGE 
FULDENDE DESIGNET

 18" højglans alufælg

(10-egeret) 

 Standard til H4 

 17" stålfælg med 2-farvet 

hjulkapsel i sort/sølv (5-egeret) 

Standard til T2

18" Pitlane II antracit alufælg

Option til alle udstyrsniveauer
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FÆLGE

 17" maskinpoleret alufælg

(5 dobbelt-egeret) 

Standard til T3

17" antracit maskinpoleret 

alufælg (5 dobbelt-egeret)

Option til alle udstyrsniveauer

17" Poseidon antracit

maskinpoleret alufælg 

Option til alle udstyrsniveauer

18" Pitlane II sterling silver 

alufælg

Option til alle udstyrsniveauer

18" Pitlane II antracit

maskinpoleret alufælg 

Option til alle udstyrsniveauer

18" Pitlane II matsort alufælg

Option til alle udstyrsniveauer

 17" maskinpoleret alufælg

(5 dobbelt-egeret, design B) 

Standard til H3    

 18" sort lakeret alufælg 

(5 dobbelt-egeret) 

Standard til Black Pack
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SÆT  KOMFORT
I HØJSÆDET 

Sort stof

Standard til T2

Sort stof med syninger

Standard til T3 & H3
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INDTRÆK

Sort ruskind med 

læder-detaljer 

Standard til T3+ & H3+

Sort læder 

Standard til H4

Sort og beige læder 

Option til H4

Sort og cognac læder

Option til H4

Sort og grå læder

Option til H4

Kontakt din Toyota-forhandler for mere information om Toyota ekstraudstyr eller klik ind på toyota.dk
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Kameraer øverst i forruden følger vognbane-
markeringerne under kørslen. Lane Departure Alert 
advarer med både lyd- og lyssignal, hvis bilen begynder 
at forlade sin bane, og blinklyset ikke er aktiveret. Hvis 
bilen fortsætter den afvigende kurs, vil servostyringen 
automatisk foretage en blid kontrastyring.

Lane Departure Alert med styrehjælp

Toyota Safety Sense kombinerer fem aktive 
hjælpesystemer i et avanceret samspil. De 
samarbejdende systemer er: Pre-Collision System/ 
Pre-Collision System med fodgængerdetektor, 
Lane Departure Alert, Automatic High Beam, 
Road Sign Assist og Adaptive Cruise Control.

Toyota Safety Sense 

SE MERE OM RAV4’S TEKNOLOGI.

ORDBOG

Toyotas Pre-Collision System benytter radar og 
kamera til at scanne for biler, personer og genstande på 
vejen foran dig. Hvis systemet registrerer en potentiel 
kollision, advares føreren med både lyd- og lyssignal. 
Ved overhængende risiko aktiveres bremserne for 
at undgå kollision eller afbøde skadevirkningen, hvis 
uheldet er uundgåeligt.

Pre-Collision System med fodgængerdetektor

Automatic High Beam giver bedre udsyn og bedre 
synlighed i forhold til medtrafi kanter. Et kamera 
registrerer lyset fra modkørende biler og baglygterne 
fra forankørende biler samt vejbelysningens styrke. 
Automatic High Beam skifter automatisk mellem 
kort og langt lys, så andre bilister ikke blændes, 
og mørkekørsel bliver mere sikker.

Automatic High Beam
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ORDBOG

Road Sign Assist registrerer trafi kskilte, som fx 
hastighedsbegrænsning og overhaling forbudt. 
Skiltene gengives tydeligt i førerens synsfelt 
på den nye TFT-farveskærm. Systemet advarer 
med både lyd- og lyssignal, hvis skiltningen ikke 
efterkommes.

Road Sign Assist 

 Teknisk betegnelse: Pre-Crash Safety System.

Adaptiv fartpilot
Fastholder automatisk en selvdefi neret afstand til den 
forankørende bil. Hvis afstanden mindskes, vil systemet 
automatisk dæmpe motorkraften og evt. også aktivere 
bremserne. Hvis afstanden igen øges, vil bilen accelerere, 
indtil du igen kører med den valgte hastighed og 
minimumsafstand.
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Blind Spot Monitor gør det mere sikkert at foretage fx 
vognbaneskift. Hvis den bagudvendte radar registrerer 
et køretøj i din blinde vinkel, vil en indikator lyse i 
sidespejlet i den relevante side. Hvis du blinker for at 
skifte vognbane, og der befi nder sig et køretøj i din 
blinde vinkel, vil indikatoren blinke for at signalere, 
at vognbaneskift bør undgås.

Blind Spot Monitor (BSM)

SE MERE OM RAV4’S TEKNOLOGI.

ORDBOG

VSC+ reducerer risikoen for udskridning. Systemet 
træder i aktion, hvis bilen begynder at skride efter en 
pludselig manøvre eller på glat underlag. VSC+ doserer 
bremse- og motorkraften til de enkelte hjul, så over- eller 
understyring modvirkes. Ydermere vil VSC+ bidrage med 
korrigerende ratbevægelser, som hjælper føreren med at 
få kontrol over bilen igen.

Vehicle Stability Control+ (VSC+)

RCTA gør det muligt at bakke sikkert ud fra en 
parkeringsplads, idet systemet registrerer evt. 
tværgående trafi k i den blinde vinkel. Hvis radaren 
registrerer en risiko for kollision, lyder et alarmsignal, 
og indikatorer blinker i sidespejlene.

Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA)

Panoramic View Monitor gør parkering og snævre 
manøvrer nemmere og mere sikre. Fire kameraer skaber 
tilsammen et 360° overblik, som vises på farveskærmen 
til Toyota Touch® 2 multimediesystem. På skærmen 
kan du vælge mellem to typer visning, nemlig cirkulært 
perspektiv og transparent perspektiv, der afslører skjulte 
forhindringer.

360° panoramakamera
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ORDBOG

RAV4’s 2,5 liters benzinhybrid kombinerer 
imponerende brændstoføkonomi med kraftfuld ydelse. 
Benzinmotoren er parret med to elmotorer. Det samlede 
resultat er uovertruff en acceleration og et meget 
begrænset brændstoff orbrug og CO-udslip.

2,5 liters benzinhybrid

RAV4 er udstyret med syv SRS-airbags, nemlig SRS-
knæairbag i førerside samt to SRS-frontairbags 
til fører og frontpassager, to SRS-sideairbags ved 
forsæderne og to SRS-gardinairbags ved både for- 
og bagsæder.

Supplementary Restraint System (SRS) – 7 airbags
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For at opretholde den høje kvalitet i 
din Toyota er det vigtigt, at der kun 
anvendes originale Toyota-dele ved 
service og reparation. Ved trafi kskader 
er designet med til at reducere 
reparationsomkostningerne. Dyre dele er 
fx placeret med god afstand til de typiske 
skadesområder. På denne måde kan 
omfanget af kostbare skader begrænses, 
og eventuelt beskadigede dele er lette at 
udskifte eller reparere.

Toyota 

Originale dele 

Alle Toyota-modeller er designet og 
udviklet med henblik på at minimere 
dine vedligeholdelsesomkostninger. Der 
er færre dele, som kræver service, og 
de dele der nødvendigvis skal udskiftes 
eller serviceres løbende, holder i længere 
tid. Adgangsforholdene er optimerede, 
så arbejdstiden kan holdes nede. Dette 
– kombineret med konkurrencedygtige 
priser på reservedele – minimerer dine 
udgifter til service og vedligehold.

Toyota 

Lave 

vedligeholdelsesomkostninger Din Toyota-forhandler vil gennemgå det 
betryggende serviceprogram, der gør 
tilværelsen som Toyota-ejer så let som 
muligt. Din Toyota har kun brug for et 
stort sundheds- og sikkerhedstjek hvert 
andet år eller for hver 30.000 km (alt efter 
hvad der kommer først). Herudover skal 
den have et sundhedstjek, der inkluderer 
olie og skift af oliefi lter hvert år eller for 
hver 15.000 km.

Hybrid Komponenterne i din bil er dækket 
af en fabriksgaranti på 5 år/100.000 km 
(afhængig af, hvad der kommer først).

Hvis din hybridbil herefter i forbindelse 
med et serviceeftersyn gennemgår 
et årligt hybrid helberedstjek på dit 
autoriserede Toyota-serviceværksted, 
vil den samtidig være berretiget til 
Toyota Hybrid Tryghedsprogram, der 
omfatter bilens hybridbatteri i endnu 
et år/15.000 km (afhængig af hvad der 
kommer først). Denne betryggende 
ordning kan fortsætte år efter år – 
helt op til 10 år fra bilens første 
registreringsdato.

Toyota 

Kvalitetsservice

Toyota

Hybrid Tryghedsprogram

FÅ RO I SJÆLEN MED 
TOYOTA
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Originalt Toyota-ekstraudstyr er designet 
og fremstillet med den samme høje 
kvalitet, som kendetegner vores biler. 
Du kan være sikker på perfekt pasform 
og integration, når du med originalt 
Toyota-ekstraudstyr giver komforten 
eller brugsværdien et ekstra løft. Det 
omfattende program giver dig også 
mange muligheder for at sætte personligt 
præg på din Toyota. Originalt Toyota-
ekstraudstyr er testet efter de samme 
skrappe retningslinjer som vores biler, og 
du kan derfor have fuld tillid til udstyrets 
pålidelighed og holdbarhed. Originalt 
Toyota-ekstraudstyr sælges med 3 års 
garanti, når det købes sammen med bilen.

Toyota 

Originalt Ekstraudstyr

Som en ekstra tryghed følger der 1 års 
Toyota Vejhjælp med i købet af din 
RAV4. Det er en vejhjælpsordning, som 
dækker i 40 europæiske lande. Toyota 
Vejhjælp kan forlænges til bilens fyldte 
12. år, såfremt serviceeftersyn udføres 
på et autoriseret Toyota-værksted 
i Danmark. Se mere om alle fordelene 
på toyota.dk

  Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere 

information.

Toyota 

Vejhjælp

Takket være en kombination af høj 
produktkvalitet og professionel service 
kan Toyota tilbyde en af markedets bedste 
garantier. Den gælder 3 år/100.000 km, 
alt efter hvad der kommer først. Garantien 
dækker også omkostninger ved bugsering 
til nærmeste Toyota-forhandler, hvis 
bilen ikke kan køre på grund af materiale- 
eller fabrikationsfejl opstået under 
garantiperioden. 

Lak- og overfl aderustgaranti: Toyota-
garantien omfatter også 3 års lak- og 
overfl aderustningsgaranti uanset 
kilometertal. 

Gennemtæringsgaranti: 12 års garanti 
mod gennemtæring (indefra og ud) 
grundet materiale- eller fabrikationsfejl 
uanset kilometertal.

Toyota

Betryggende garanti

Tyverisikringen af din RAV4 er 
konstrueret til at modstå de skrappe 
5-minutters indbrudstest. Startspærren 
opfylder de strengeste internationale 
og forsikringsmæssige krav.

Toyota 

Ekstra tryghed

RO I SINDET
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Hver eneste detalje og komponent i vores biler 
analyseres nøje for at sikre den mindst mulige 
miljøpåvirkning i løbet af bilens livscyklus. 
Den fokuserede tilgang har ført til en række 
innovative produktfornyelser, der alle reducerer 
miljøpåvirkningen. Den nye RAV4 (motortype 
2AR-FXE) har sammenlignet med forgængeren 
(motortype 2AD) væsentlig mindre skadelige 
udslip: 23 % mindre CO-udslip (kuldioxid), 
35 % mindre NOx (kvælstofi lte), 35 % mindre 
PM (partikelstoff er) og 13 % mindre NMHC 
(kulbrinter ekskl. metan).

95 % af RAV4 kan genbruges. 100 % af 
bilens materialer er kodet efter art og type, 
ligesom fi re typer tungmetaller helt er fjernet 
fra produktionen (i overensstemmelse med 
2000/53/EC). 

Vores miljøpolitik betyder også, at vi tilbyder 
Toyota-ejere nye og innovative måder til 
at afl evere den udtjente bil tilbage til os 
som producent. For yderligere information 
klik ind på toyota.dk eller kontakt din 
Toyota-forhandler.

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG

DESIGN OG UDVIKLING

TOYOTA TAGER HÅND OM MILJØET 
I HELE BILENS LIVSCYKLUS
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Når du kører med lidt omtanke, kan du reducere dit 
brændstoff orbrug og CO-udslippet med op til 30 %. 
Din Toyota-forhandler hjælper gerne med råd og tips 
til, hvordan du kører din nye bil mest miljørigtigt og 
optimerer dens brændstoføkonomi. 

Autoriseret Toyota-service er en forudsætning for at 
opretholde det lave brændstoff orbrug og CO-udslip, 
som din Toyota er født med. Anvendelsen af originale 
og genanvendelige Toyota-dele spiller også en vigtig 
rolle i den sammenhæng.

Vi arbejder konstant på at forbedre miljøregnskabet i 
Toyotas forhandlernetværk. Programmet dækker bredt 
og omfatter fx energitjek, genbrug af regnvand, ekstra 
isolering af bygninger mv. Målet er et mindre energi- og 
vandforbrug samt større grad af genbrug.

Mere lokal produktion gør transportbehovet – og 
dermed miljøpåvirkningen – mindre. Uanset om 
der skal transporteres gods til vores fabrikker eller 
forhandlere, bestræber vi os altid på at anvende 
den korteste distance og mest energieff ektive 
transportform. 

LOGISTIK

KØRSEL OG SERVICE

FORHANDLERNETVÆRK

MILJØ
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RAV4 
FASTHOLDER 
EN SIKKER 
FØRERPOSITION

Hybridteknologi og RAV4’s unikke karakter 

danner en stærk alliance. Resultatet er 

kraftfuld køreglæde kombineret med lave 

driftsudgifter og lavt udslip. Se mere på 

toyota.dk eller book en prøvetur hos din 

Toyota-forhandler.

FOR EN MERE BEHAGELIG 
TUR, HELE VEJEN.
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RAV4. SUV. DESIGNET TIL NYE OPLEVELSER.
toyota.dk

Scan QR-koden 
og oplev RAV4.

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr som ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på toyota.dk. Kontakt 
venligst din lokale Toyota-forhandler for information om evt. lokale specifi kationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden 
af QR-koderne i denne brochure kan falde forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe 
forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. © 2017 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne 
brochure er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.
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