RAV4

Toyota RAV4
Tro mod originalen
RAV4 har altid kørt sine egne veje – og de behøver ikke at være
asfalterede. Den unikke oﬀroader byder på AWD (All Wheel Drive)
med høj kørekomfort og stilsikkert design. Hertil kommer en lang
række opdateringer, men RAV4 er stadig sig selv – og tro mod
originalen.

Design
Kraftfuld i det udvendige
design. Raﬃneret og eksklusiv
i det indvendige.
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Køredynamik
RAV4 kombinerer høj kørekomfort med overlegne
præstationer og terrængående egenskaber.

Interiør
Rummelig og funktionel
indretning med fokus på din
personlige komfort.

Sikkerhed og teknologi
RAV4 byder på en bred vifte
af avanceret teknologi,
herunder Blind Spot Monitor og
automatisk op- og nedblænding.
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Ægte karakter
Den nye RAV4 løfter sig stilsikkert over det ordinære
med et design, der både er moderne og tidløst.
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Hold sporet
Læg hænderne på rattet og glæd dig til en sikker og inspirerende
køreoplevelse uanset terræn. RAV4 er udstyret med Toyotas
innovative IDD-system (Integrated Dynamic Drive), som giver
overbevisende vejgreb og stabilitet på alle typer underlag og i al
slags vejr. Verden er fuld af eventyr og udfordringer, og du kan
roligt opsøge dem, for RAV4 er på hjemmebane overalt.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

7

Nye eventyr lige om hjørnet
Nu får køreglæden endnu en dimension. Du kan vælge Sport mode,
som strammer bilens opsætning og skærper dens køredynamik.
Det sker ved en justering af speederrespons, gearskift og styring
samt trækkraftfordeling mellem forhjul og baghjul, så hele
køreoplevelsen bliver mere sportslig.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM
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Designet til store oplevelser
Når du kører RAV4, har du en verden af muligheder foran dig.
Og bag dig har du et af klassens største bagagerum med god
plads til fx fritidsudstyr. Lav læssehøjde og elektrisk bagklap
med positionshukommelse gør det nemt at få dine ting ind
og ud af bagagerummet.
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Her er din komfortzone
Høj kørekomfort og lavt støjniveau. Det er første indtryk bag rattet
af RAV4. Derudover vil du sætte pris på den store og fleksible kabine
med god plads til fem voksne og klassens bedste rummelighed
for bagsædepassagerer. Det innovative sædesystem giver mange
indretningsmuligheder, som suppleres af praktiske opbevaringsrum
til personlige småting. Behagelige materialer og lækker finish
bekræfter oplevelsen af en eksklusiv SUV.
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Ergonomisk design og
avanceret teknologi
RAV4 er designet til at opfylde høje krav og store forventninger.
De ergonomisk formede forsæder indbyder til dynamisk kørsel.
Derudover har du en lang række avancerede teknologier lige ved
hånden som fx Toyota Touch 2 multimediesystem med integreret
bakkamera, usb- og aux-indgange, Stop & Start-System samt
hjælpesystemer som Downhill Assist Control.

TOYOTA
TOUCH® 2
WITH GO

Toyota Touch 2 med Go
Toyota Touch 2 med Go er et fuldt integreret
multimediesystem med navigation, touchscreen med “træk og svirp” samt et avanceret
audiosystem, der er kompatibelt med usb,
iPod® og smartphones.

JBL højttalersystem med 11 enheder
Dette premium sound system består af
11 højttalere inklusiv en subwoofer med
metalmembran og neodym-magnet. Resultatet
er en suveræn og overbevisende lydkvalitet, der
er specielt kalibreret til kabinen i RAV4.

 Standard til T3 og T4.
 Tilvalg til T3 og T4.
 Forudsætter Bluetooth®-kompatibel mobiltelefon.
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 Standard på T4.
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Stærke valgmuligheder
Uanset om du foretrækker benzinmotor eller dieselmotor,
vil RAV4 kombinere kraftfuld ydelse med lavt forbrug og udslip.

Motor

Ydelse

Brændstoﬀorbrug

CO-udslip

Acceleration

Fås til

2.0 liter benzin

151 hk

13,9 km/l

167 g/km

9,9 sek. 0–100 km/t.

T2+, T3

2.0 liter benzin

151 hk

13,9 km/l

166 g/km

10,7 sek. 0–100 km/t.

T3

2.0 liter diesel

124 hk

20,4 km/l

127 g/km

10,5 sek. 0–100 km/t.

T2, T2+, T3

2.0 liter diesel

124 hk

19,2 km/l

136 g/km

11,0 sek. 0–100 km/t.

T2+, T3

2.2 liter diesel

150 hk

17,9 km/l

147 g/km

9,6 sek. 0–100 km/t.

T2+, T3

2.2 liter diesel

150 hk

14,9 km/l

176 g/km

10,0 sek. 0–100 km/t.

T3, T4

VVT-i 4WD
6-trins manuel gearkasse

VVT-i 4WD
CVT gearkasse

D-4D DPF 2WD
6-trins manuel gearkasse

D-4D DPF 4WD
6-trins manuel gearkasse

D-4D DPF 4WD
6-trins manuel gearkasse

D-CAT 150 DPF 4WD
6-trins automatisk gearkasse
 Blandet kørsel.
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Sikkerheden selv
RAV4 er et par skridt foran med proaktive sikkerhedssystemer,
der kan forudse kritiske situationer. Syv airbags, ABS-bremser
med elektronisk bremsekraftfordeling, stabilitetssystem (VSC)
og meget mere er standard.

Blind Spot Monitor (BSM)
BSM-systemet gør det mere
sikkert at skifte vognbane
i byens tætte trafik. Hvis
sensorerne registrerer et
køretøj i din blinde vinkel,
vil en indikator tænde i det
pågældende sidespejl. Hvis
du blinker og forbereder et
vognbaneskift, og der er et
køretøj i din blinde vinkel,
vil du også blive advaret.

 Fås kun til T4.
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RCTA-system (Rear Cross
Traﬃc Alert)
Ved bakning ud fra en
parkeringsplads, vil RCTAsystemets mikrobølgeradar
opdage andre køretøjer,
der måtte befinde sig i
“det blinde område”.

19

Glæden ved
fuld kontrol
i al slags terræn
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Det avancerede IDD-system (Integrated Dynamic Drive System)
optimerer vejgreb og køreegenskaber på alle typer underlag og
i al slags vejr.
40 fintfølende sensorer registrerer de aktuelle køreforhold, og
hjælper føreren ved at koordinere AWD-systemet (All Wheel
Drive) med bilens stabilitetssystem (VSC).

INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

All Wheel Drive (AWD)
AWD-systemet vil
proaktivt og trinløst fordele
trækkraften mellem forhjul og
baghjul, så bilen kører stabilt
og med maksimalt vejgreb på
alle slags underlag.

Electronic Brake force
Distribution (ABS-bremser
med EBD)
ABS-systemet forhindrer, at
hjulene blokerer ved løbende
at afstemme bremsekraften
med vejgrebet. EBD-systemet
supplerer ABS-systemet ved
at fordele bremsekraften
på de enkelte hjul, så
stabiliteten opretholdes ved
kraftige opbremsninger.
Kombinationen af ABS og
EBD gør det muligt at styre
og bremse samtidig.

Traction Control (TRC)
Hvis du igangsætter eller
accelererer for kraftigt i
forhold til føret, vil hjulene
spinde. Det registrerer
TRC-systemet, som omgående
aktiverer bremserne og
dæmper motorkraften, så
vejgrebet genoprettes.

Vehicle Stability Control
(VSC)
VSC-systemet træder i aktion,
hvis det registrerer, at bilen
begynder at skride efter en
pludselig manøvre eller på
glat underlag. Det fungerer
ved at dosere bremse- og
motorkraften ud til de
enkelte hjul, så over- eller
understyring modvirkes.

Elektrisk servostyring (EPS)
EPS-systemet arbejder
sammen med VSC-systemet
(Vehicle Stability Control), for
at modvirke usikker kørsel,
fx ved kraftig sidevind og
hjælper dermed til at opnå en
nemmere styrepræcision.
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RAV4-programmet – udvendigt

RAV4 T2 og T2+

RAV4 T3

Særligt standardudstyr
— 17" stålfælge med hjulkapsel
— Elsidespejle med integreret
LED-blinklys, opvarmede
— Fjernbetjent centrallås
— Følg-mig-hjem lys
— Krom rudelister
— LED-kørelys
— Tagræling (benzin)
— Tågeforlygter

Særligt standardudstyr som T2 og T2+ plus
— 17" alufælge
— Bakkamera
— Frontgrill og hæk med kromdetaljer
— Mørktonede bagerste
sideruder og bagrude
— Regnsensor
— Skumringssensor
— Tagræling
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Særligt for 4WD dieselvarianter (Ikke benzin)
— 18" alufælge
— Elektrisk bagklap
— Elsidespejle, lakerede,
opvarmede og elektrisk
foldbare

RAV4 T4
Særligt standardudstyr som T3 plus
— Blind Spot Monitor
— Lane Change Assist
— Lane Keep Assist
— Parkeringssensorer
— Rear Cross Traﬃc Alert (RCTA)
— Smart Entry & Start-System
— Xenon-lygter
 Se information på side 18.
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RAV4-programmet – indvendigt

RAV4 T2

RAV4 T2+

RAV4 T3

Særligt standardudstyr
— Elruder med sikring mod klemte fingre
— Manuel aircondition
— Radio (benzin)
— Sport Mode (4WD)
— Stop & Start-system (2.0 diesel 2WD)
— Sædevarme, for
— Usb- og aux-indgange til iPod® og
mp3-afspiller

Særligt standardudstyr som T2 plus
— Fartpilot (diesel)
— Læderrat

Særligt standardudstyr som T2+ plus
— Bakspejl med automatisk nedblænding
— Klimaanlæg
— Lædergearknop
— Læderhåndbremse
— Læder på instrumentpanel
— Læderrat med betjeningsknapper
til betjening af musikanlæg og
Bluetooth® i rattet

24

— Toyota Touch 2:
– 7" touch screen
– Bakkamera
– Betjening af iPod® og mp3-afspiller
via skærmen
– Bluetooth® til håndfri mobiltelefon
og streaming af musik
– Musikanlæg med radio/cd, seks
højttalere, WMA-kompatibel

RAV4 T4
Særligt standardudstyr som T3 plus
— Eljusterbart førersæde
— JBL/DAB (11 højttalere)
— Lane Change Assist
— Lædersæder
— Smart Entry & Start-system
 Kræver kompatibel Bluetooth®-mobiltelefon og netværk.
 Se information på side 14.
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Ekstraudstyr
RAV4 er en unik bil, og med originalt Toyota
Ekstraudstyr kan du gøre den endnu mere
personlig. Det brede program rummer
mange muligheder for at fremhæve din stil
og gøre bilen endnu mere funktionel. Toyota
Ekstraudstyr følger naturligvis de samme
høje kvalitetsstandarder som din RAV4.

1. Tagbøjler
Den perfekte basis for et bredt udvalg af
transporttilbehør til fx sports- og fritidsudstyr.

3. Frontbøjle og undervognsbeskytter
Beskytter eﬀektivt og fremhæver samtidig bilens
oﬀ road-look med krom og sølvfarvet design.

2. Aftagelig trækkrog med vandret montering
Specialdesignet til sikker integration med RAV4’s
chassis. Nem afmontering, når du ikke ønsker at
have trækkrog siddende på bilen.

4. Undervognsbeskytter, bag
Giver både funktionel beskyttelse af bilens bund
og en markant visuel finish.

Kontakt din Toyota-forhandler for mere information.
1.

3.

2.

4.
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5. Sidebeskyttelseslister
Beskytter dørene mod småskader ved tæt parkering
og lignende.

7. Kromliste til bagklap
Fremhæver det stilsikre design og skåner kanten mod
lakskader.

6. Kromsidelister
Sidelister i krom langs dørbunden giver din RAV4 et
elegant løft.

8. Trinbræt
Funktionelt design med skridsikker overflade, der giver
RAV4 endnu mere karakter og gør ind- og udstigning
lettere.

5.

6.

9. Bagagerumsnet, vandret
Hæftes fast til krogene i bagagerummet og holder
styr på fx indkøb og bagage.

8.

7.

9.
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Farver

040 Pure White

070 Pearl White

3R3 Barcelona Red
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1F7 Ultra Silver

4T3 Light Cappuccino

1G3 Ash Grey

4U5 Dark Brown

209 Night Sky Black

1H2 Dark Steel

 Metallak.
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Fælge og indtræk

17" stålfælg med hjulkapsel
Standard til T2, T2+

17" Poseidon alufælg
Ekstraudstyr til alle varianter

17" alufælg
Standard til benzin, T3

18" alufælg
Standard til 4WD diesel, T3, T4

18" Pitlane II alufælg
Ekstraudstyr til alle varianter

 Gælder ikke benzinvarianter.
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Sort sports-stofindtræk
Standard til T2, T2+, T3

Sort læder
Standard til T4
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Ordbog
Mere information om teknologi og udstyr i RAV4.
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Supplemental Restraint System (SRS)-airbagsystem
Denne model er udstyret med syv airbags, herunder
knæairbag i førerside. Hertil kommer to SRSfrontairbags, to SRS-sideairbags i forsæderne og SRSgardinairbags i hele kabinens længde til beskyttelse af
både forsæde- og bagsædepassagerer.

Hill-start Assist Control (HAC)
HAC sikrer en behagelig og sikker igangsætning på
stejle skråninger. Systemet bremser automatisk alle
hjul i cirka to sekunder, så bilen ikke ruller tilbage, når
bremsepedalen slippes. Det aktiveres ved et fast tryk på
bremsepedalen før start og er i funktion, så længe bilen
står i et fremadgående gear.

RCTA-system (Rear Cross Traﬃc Alert)
RCTA-systemet gør det mere sikkert at bakke ud fra
en parkeringsplads med dårligt udsyn. Hvis der er
et tværgående køretøj i “det blinde område”, vil en
mikrobølgeradar registrere det, og du advares af et
lydsignal og et blinkende symbol i sidespejlene.

Downhill Assist Control (DAC)
Når du i oﬀroad-terræn kører ned af en skråning,
vil DAC-systemet automatisk bremse de enkelte
hjul, så bilen kører stabilt og fastholder en hastighed
mellem 5 og 7 km/t. DAC-systemet fungerer både ved
fremadgående kørsel og ved bakning og kræver ikke
pedalbetjening.

Dynamisk parkeringsguide i bakkamera
Skærmen viser området bag bilen, og bilens kurs ved den
aktuelle bakmanøvre. Det tydelige farvebillede hjælper
dig med at opdage skjulte hindringer, og pilene i den
dynamiske parkeringsguide viser den optimale retning
til en nem og sikker parkering.

For- og baghjulsophæng
RAV4’s undervogn er udviklet til en optimal
kombination af komfort, sikkerhed og terrængående
køreegenskaber. Takket være MacPherson-ophæng af
forhjulene og avanceret torsionsstang bagtil samt den
præcise afstemning mellem krængningsstabilisatorer,
skruefjedre og støddæmpere har du i RAV4 fuld kontrol
over enhver situation.

Smart Entry & Start-system
Gør det muligt at låse bilen op og starte uden at skulle
finde nøglen frem fra din lomme eller taske. Bilen
registrerer automatisk, at du har den intelligente nøgle
på dig, og oplåsning sker ved at trække i dørhåndtaget.
Samtidig tændes kabinelyset, så du nemt finder dig til
rette, selv når det er mørkt. Motoren startes og slukkes
med et tryk på Start/Stop-knappen. Når du forlader
bilen, låses den ved let berøring på dørhåndtaget.

2.0 Valvematic
Den kraftfulde 2.0 liters Valvematic-benzinmotor
er en videreudvikling af Toyotas prisbelønnede
VVT-i-teknologi. Valvematic justerer både ventilernes
åbnetidspunkter og deres løftehøjde. Resultatet
er hurtigere respons, højere ydelse og mindre
brændstoﬀorbrug og CO-udslip.

Stop & Start-system
Stop & Start-system slukker automatisk motoren,
når bilen holder stille og er i frigear – fx ved rødt lys.
Det reducerer både brændstoﬀorbrug og CO-udslip.
Motoren starter ubemærket igen, så snart du træder på
koblingen, og motorkraften er straks til rådighed.

2.0 D-4D
RAV4’s 2.0 liters D-4D-dieselmotor med common-rail
og direkte indsprøjtning kombinerer kraftfuld køreglæde
med lavt brændstoﬀorbrug og CO-udslip. Brændstoﬀet
indsprøjtes under højt tryk, så det forstøves
fuldstændigt, og forbrændingen optimeres.

Automatisk gearkasse
Toyotas automatiske gearkasser kendetegnes af
silkebløde skift og uanstrengt kørsel. Gearskift
foregår med hurtig og eﬀektiv respons med mulighed for
manuel betjening, hvis du vil tage sagen i egne hænder.
Den avancerede teknologi sikrer en optimeret balance
mellem præstationer og kørselsøkonomi.

2.2 D-4D 150
Den kraftfulde 2.2 liters D-4D 150-dieselmotor
med common-rail og direkte indsprøjtning byder
på overlegen trækkraft, hurtig acceleration og lavt
forbrug og udslip. Den avancerede dieselteknologi
omfatter brændstofindsprøjtning under højt tryk, så
forbrændingen optimeres til gavn for både præstationer
og miljø.

 Afhængig af model.
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Som RAV4-ejer kan du nyde godt af den
tryghed, der indgår i Toyotas globale
renomme for kvalitet og service

Når du henter din nye RAV4, vil din Toyotaforhandler forsyne dig med et RAV4-pas.
Det er en udførlig guide, der sikrer, at
du får det bedste ud af din RAV4 og alle
dens funktioner og features. Din Toyotaforhandler vil naturligvis også give dig
en omhyggelig instruktion og altid være
behjælpelig, hvis du skulle få brug for
assistance af den ene eller anden art.
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Komplet serviceprogram

Toyota Garanti

Din Toyota-forhandler vil gennemgå det betryggende
serviceprogram, der gør tilværelsen som RAV4-ejer så let
som mulig. RAV4 har kun brug for et stort sundheds- og
sikkerhedstjek hvert andet år eller for hver 30.000 km.
Herudover skal den have et sundhedstjek, der inkluderer
olieskift og skift af oliefilter hvert år eller for hver
15.000 km.

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, uden kilometerbegrænsning det
første år. Garantien dækker også omkostninger ved at få
bugseret bilen til nærmeste Toyota-forhandler, hvis bilen
ikke kan køre på grund af materiale- eller fabrikationsfejl,
der er opstået under garantiperioden.

Intelligent design
RAV4 er designet og udviklet med henblik på at minimere
omkostningerne til vedligeholdelse. Der er færre dele,
som kræver service, og de dele, der nødvendigvis skal
udskiftes eller serviceres løbende, holder i længere tid.
Adgangsforholdene er optimeret, så tiden til service kan
holdes nede. Dette, kombineret med konkurrencedygtige
priser på reservedele, gør, at dine samlede udgifter til
vedligeholdelse af RAV4 er yderst overkommelige.

Lak- og overfladerustgaranti
Toyota-garantien omfatter også 3 års lak- og
overfladerustgaranti uanset kilometertal.
Gennemtæringsgaranti
12 års garanti mod gennemtæring (indefra og ud) grundet
materiale- eller fabrikationsfejl uanset kilometertal.

Scan koden og se filmen
om, hvorfor Toyotas
værksteder er de bedste
til din bil.

Lave reparationsomkostninger

Originalt Toyota Ekstraudstyr

Toyota Privatleasing

RAV4 er designet, så udgifterne til reparationer
minimeres. Der er således energiabsorberende
elementer i kofangerne, og dele, der er dyre at udskifte,
er placeret væk fra de typiske skadesområder. Herudover
er de mest udsatte pladedele boltet og ikke svejset
på. På denne måde kan omfanget af kostbare skader
begrænses, og eventuelt beskadigede dele er lette at
udskifte eller reparere.

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-udstyr 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.

Med en Toyota Privatleasingaftale betaler du en fast
månedlig ydelse helt uden uforudsete omkostninger.
Du skal kun betale ejerafgift og forsikring ved siden af.
Du kan være tryg hele vejen.

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

Toyota Bilforsikring
Med en Toyota Bilforsikring kan du være sikker på, at din
Toyota bliver repareret med originale dele i forbindelse
med en evt. skade. Herudover kan du blive dækket mod
evt. maskinskader efter garantiens udløb, ligesom du får
udvidet nyværdierstatning og førerpladsdækning med i
prisen. Se på toyota.dk for de fuldstændige betingelser.

 Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.
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Toyota arbejder målrettet efter løbende
at reducere vores miljøpåvirkning

16,6%

mindre COudledning pr.
produceret RAV4 i
forhold til 2006

Nationale salgskontorer
Logistikcentre, biler
Logistikcentre, tilbehør/reservedele
Produktionsanlæg
Samarbejdsvirksomheder
Træningscentre

Som en global virksomhed lægger
vi stor vægt på at være tæt på vores
kunder, og Toyota er derfor stærkt
etableret i Europa. Det betyder kortere
transportafstande, og dermed sparer vi
tid og skåner miljøet.

Ikke markeret på dette kort:
Toyota Caucasus LLP, Union Motors Ltd (Israel), Toyota Motor Kazakhstan LLP.
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Design og udvikling af biler

Produktion af bilen

Hver eneste 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. I forhold til den
foregående model har RAV4 2.2 diesel
reduceret den samlede miljøpåvirkning
i løbet af sin livscyklus med følgende
procenter: 3 % mindre CO (kuldioxid),
37 % mindre NOx (kvælstofilter), 5 %
mindre NMHC (kulbrinter ekskl. Methan)
og 20 % mindre PM (partikler).

Under selve produktionen af bilen
gør vi det yderste for at reducere
miljøpåvirkningen. Siden 2006
er miljøpåvirkningen på Tahara
manufacturing reduceret med 95,6 %.

Transport af biler og dele
Vi søger altid at implementere den
mest energieﬀektive og miljøansvarlige
logistik. Når valget står mellem en
række transportformer, vil vi altid vælge
den mindst miljøbelastende.

95

% af din

RAV4 kan
genbruges

20 –30%
mindre forbrug og
CO-udslip

Salg og service af din bil

Bortskaﬀelse af biler

Kør med omtanke

Toyotas forhandlernetværk med over
3.000 Toyota- og Lexus-forhandlere i
Europa spiller en stor rolle i koncernens
samlede miljøregnskab. Derfor har
Toyota Motor Europe udviklet et
forhandlerprogram for at minimere
udslip og miljøbelastning. Vores mål er
at nedbringe energi- og vandforbrug
samt reducere aﬀaldsmængden i hele
forhandlernetværket. Programmet
dækker bredt og omfatter fx genbrug
af regnvand, ekstra isolering af
bygninger, etablering af vedvarende
energikilder hos nye forhandlere samt
energitjek for at identificere potentielle
miljøforbedringer hos eksisterende
forhandlere.

95 % af RAV4 kan genbruges. 100 %
af bilens materialer er kodet efter art
og type, ligesom fire 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 at aflevere den udtjente bil
tilbage til os som producent. For
yderligere information klik ind på
www.toyota.eu eller kontakt din
Toyota-forhandler.

Når du kører din bil rigtigt, kan du
reducere dit brændstoﬀorbrug og
CO-udslippet med op til 20–30 %.
01. Fjern overflødig vægt og
unødvendig taglast
02. Planlæg ruten og undgå omveje
03. Undgå korte køreture
04. Tjek dæktrykket jævnligt
05. Overhold serviceeftersyn iht.
instruktionsbogen
06. Skift hurtigt op til højere gear
07. Brug kun elektrisk udstyr, når det
er nødvendigt (fx aircondition)
08. Følg og forudse trafikstrømmen
09. Hold ruderne lukkede
10. Sluk motoren, hvis du holder stille
i mere end 60 sekunder

Energiklasse
2.0 VVT-i 6 M/T/CVT
2.0 D-4D DPF 6 M/T
2.2 D-4D DPF 6 M/T
2.2 D-CAT 150 DPF 6 A/T

Se yderligere oplysninger på side 17 og i
specifikationerne.
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For Toyota er kvalitet ikke blot et løfte.
Det er en del af vores eksistens. Intet er
så godt, at det ikke kan blive bedre.
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Da den første RAV4 så dagens lys, definerede den en helt ny biltype: Den urbane oﬀroader.
I de efterfølgende versioner er alle facetter af bilen blevet løbende opdateret, og den nye
RAV4 er højdepunktet i denne udvikling. Aldrig før har den været så velkørende, og det er
uanset, om du sætter kurs mod det åbne terræn eller cafélivet i den indre by. Samtidig
er RAV4 stadig sig selv – og tro mod originalen.

39

Oplev mere af RAV4 ved at scanne koden
med din smartphone eller dit webcam.

Hvis du vil opleve den nye RAV4 eller få mere information,
skal du blot kontakte din Toyota-forhandler eller besøge
vores hjemmeside.
toyota.dk/RAV4

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifikationer findes på www.toyota.dk Kontakt
venligst din lokale Toyota-forhandler for information om evt. lokale specifikationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de
virkelige farver. Læsbarheden af QR Codes® 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 Codes®. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel.
© 2015 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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