
RAV4 Executive
SUV 5dv.

Base price
Od 1 184 900 Kč

Optional extras
Od 15 000 Kč

Total OTR Price
Od 1 199 900 Kč

See legal reference at the end of this document

YOUR CODE

VLH7I7d8q

Your Summary

Colours & wheels

Šedá popelavá
Od 15 000 Kč

19" litá kola stříbrná (10 paprsků)

Interior Fabric and Trim

Čalounění sedadel v kombinaci přírodní a
syntetická kůže, černé (LA20)



Standard equipment

Interiér

MULTIMÉDIA

Multimediální systém Toyota Touch® 2 Digital Audio Broadcast (DAB)+
Bluetooth® hands-free 6 reproduktorů
8" multimediální displej USB konektor
Podpora Apple CarPlay a Android Auto

DESIGN

Chromované dekory centrálních výdechů ventilace Chromované dekory bočních výdechů ventilace
Elektronická parkovací brzda Středová konzola v klavírní černé barvě
Stříbrné dekory na středové konzole Stříbrný rámeček obrazovky multimediálního systému
Měkká textura spodní části palubní desky Modré ambientní osvětlení odkládací přihrádky
Stříbrné dekory na palubní desce Měkká textura horní části palubní desky
Dveřní loketní opěrky v imitaci kůže Stříbrné dekory v madlech nad předními dveřmi
Vnitřní kliky dveří saténový chrom Stříbrné obložení řadicí páky
Chromované obložení hlavice řadicí páky Kožená hlavice řadicí páky
Chromové dekory na volantu Zadní loketní opěrka
Modré ambientní osvětlení držáků na nápoje vpředu Měkčené obložení zadních dveří
Obložení předních dveří v imitaci kůže Šedé čalounění stropu
Tříramenný kožený volant

KOMFORT

Automatická klimatizace dvouzónová Startování tlačítkem
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru 12V zásuvka vpředu
Vzduchový filtr Pylový vzduchový filtr
Výdechy ventilace pro zadní cestující Přední madla nad dveřmi
Zadní madla nad dveřmi Vyhřívané přední sklo
Elektricky ovládaná zadní okna Ochrana před přiskřípnutím
Elektrické stahování předních oken Vyhřívané trysky ostřikovačů
Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho
dotyku

Upozornění na nízkou hladinu kapaliny v ostřikovačích

Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu Automatický zámek dveří
Dětská pojistka dveří Upozornění na klíč v zámku
Centrální zamykání dveří Ventilovaná přední sedadla
Středová loketní opěrka Vyhřívání předních sedadel
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
Paměťová funkce sedadla řidiče Elektrické sklápění sedadla řidiče
Pádla řazení Indikátor ECO jízdy
Indikátor hybridního systému Barevný TFT multiinformační displej
7" obrazovka multiinformačního displeje Analogový otáčkoměr
Digitální zpětné zrcátko Smart View Osvětlení v zavazadlovém prostoru
Osvětlený vstup do vozu Dynamické vodicí čáry na displeji parkovací kamery
Toyota Easy Flat systém (rovná podlaha zavazadelníku po
sklopení sedadel)

60:40 sklopná zadní sedadla

Vyhřívaná zadní sedadla Elektrický posilovač řízení (EPS)
Manuálně podélně nastavitelný volant Manuálně výškově nastavitelný volant
Osvětlení ve sluneční cloně řidiče Osvětlení ve sluneční cloně spolujezdce
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
Ovládání omezovače rychlosti na volantu Ovládání audia na volantu
Ovládání adaptivního tempomatu na volantu Ovládání multiinformačního displeje na volantu
Ovládání systému upozornění na opuštění jízdního pruhu na
volantu

Ovládání telefonu na volantu

Loketní opěrky v zadních dveřích Osvětlení prostoru nohou
Obraz zadní parkovací kamery na displeji multimediálního
systému

Hlavní osvětlení interiéru (žárovky)

Vyhřívaný volant Lampičky pro řidiče a spolujezdce (žárovky)



TRANSPORT

Zatahovací roleta zavazadlového prostoru Dvojité dno zavazadlového prostoru
Oboustranná podlaha zavazadelníku (koberec a plast) Háčky na kabát pro zadní pasažéry (2)
Zadní středová konzole Držák nápojů - vpředu
Držák nápojů - vzadu Uzamykatelná odkládací schránka
Jednoduchá odkládací schránka Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce
Držák na brýle

OCHRANA

Koberečky (Řidič a spolujezdec) koberečky

BEZPEČNOST

7 SRS airbagů Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
Detektor předního airbagu spolujezdce Přední sedadla s ochranou krční páteře (WIL)
Zadní hlavové opěrky (3) Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
Předpínače a omezovače síly Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu

Exteriér

DESIGN

Anténa ve tvaru žraločí ploutve Zatmavená zadní okna
Černé lemování podběhů Černý přední nárazník
Černý zadní nárazník Zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie
Vnější kliky dveří v barvě karoserie Černý rámeček předních mlhových světel
Přední LED světlovodné trubice LED zadní světlovodné trubice
Střecha v barvě karoserie Chromové dekory na vnitřních klikách dveří
Stříbrné dekory na dveřích zavazadelníku Stříbrná přední spodní ochrana nárazníku
Stříbrná zadní spodní ochrana nárazníku Zadní spoiler v barvě karoserie
Tmavě šedá lakovaná svrchní mřížka chladiče

KOMFORT

Smart Entry & Start Systém Otevírání zavazadelníku pohybem nohy
Elektricky otevíratelné víko zavazadelníku Dálkové centrální zamykání
Zpětná zrcátka – elektricky ovládaná Vyhřívaná zpětná zrcátka
Automaticky sklopná zpětná zrcátka Senzor šera
Funkce opožděného zhasnutí světel Senzor deště
Otevírání zavazadelníku tlačítkem Otevírání zavazadelníku tlačítkem v kabině vozu
Tlačítko odemykání zavazadelníku na klíči dálkového ovládaní Směrová světla na zpětných zrcátkách

TRANSPORT

Černé lesklé střešní ližiny

OCHRANA

Černá ochranná lišta na bočních dveřích

VÝKON

Dvojitá koncovka výfuku Volič jízdního módu
Zadní spoiler



BEZPEČNOST

Inteligentní přední parkovací senzory se systémem zabránění
nárazu do překážky

Inteligentní zadní parkovací senzory se systémem zabránění
nárazu do překážky

Zadní parkovací kamera Předkolizní bezpečnostní systém s rozpoznáváním chodců
Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení
(LDA+SC)

Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)

Automatická dálková světla Adaptivní tempomat s plným rozsahem rychlosti
Imobilizér Vehicle Stability Control (VSC)
Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS) Systémy ABS a EBD
Signalizace nouzového brzdění LED zadní brzdová světla
Sledování slepého úhlu (BSM) Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách
Systém E-Call LED světla denního svícení
Přední mlhové světlomety (žárovky) Automatické nastavení výšky světlometů
Zadní kombinovaná světla (LED) Omezovač rychlosti (ASL)
Asistent rozjezdu do kopce (HAC) Brzdový asistent (BA)
Ostřikovače předních světlometů Panoramatický monitor
Omezovač rychlosti s paměťovou funkcí Systém proti rozkmitání přívěsu (TSC)
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA) Brzdové světlo LED
Směrová světla (žárovky) Upozornění na dopravu za vozem s brzdovou funkcí (RCTAB)
Systém sledování únavy řidiče Projektorové Bi-LED přední světlomety



Spotřeba paliva a emise CO2

Hladina hluku stojícího vozu [dB(A)/ot. min-1] 69.5

Hladina hluku jedoucího vozu [dB(A)] 69.0

Kombinovaná spotřeba paliva WLTP - Min (l/100 km) 5.9

Kombinované emise CO2 WLTP - Min (l/100 km) 133

Motory

Počet válců 4 CYLINDER, IN LINE

Rozvodový mechanismus 16-Valve DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (Exhaust)

Systém vstřikování paliva Fuel injection

Maximální výkon 178

Maximální točivý moment 221/3600-5200

Rychlosti

Maximální rychlost (km/h) 180

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 8.1

Zavěšení

Přední náprava Typ MacPherson

Zadní náprava Dvojité lichoběžníky

Hmotnosti a tažná kapacita

Hmotnost přívěsu - brzděný (kg) 1650

Hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg) 750



Rozměry exteriéru

Délka (mm) 4600

Šířka (mm) 1855

Výška (mm) 1685

Rozvor (mm) 2690

Vnitřní rozměry

Počet sedadel 5

Kapacita

Objem zav. prostoru (l) 580

Řízení

Minimální poloměr otáčení - stopový (m) 5.5

Minimální poloměr otáčení (m) 5.9

Off Road

Světlá výška (mm) 190

Úhel sjezdu (°) 20

Úhel stoupání (°) 18

Úhel přejezdu (°) 15.5

Bezpečnost

Počet airbagů 7

Právní ujednání
Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Veškeré cenové i ostatní údaje jsou pouze orientační a mohou se kdykoliv změnit.

Veškeré zde uváděné údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 byly získány na základě oficiálních laboratorních měření dle předpisů EU a jedná se o měření v

homologačním cyklu WLTP.



YOUR CODE

VLH7I7d8q


