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BYGGET PÅ 20 ÅRS FORSPRING INDEN FOR HYBRIDTEKNOLOGI

  N Y  T O Y O T A 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID

• Opladningshybrid med nyudviklet, stort lithium-ion batteri, 
der giver en klasseførende el-rækkevidde på mere end 65 km1. 

Det er betydeligt længere end de 22 km, som er danskernes 
gennemsnitlige pendlerafstand fra hjem til job ifølge  

Danmarks Statistik.

• 2.5 liters Hybrid Dynamic Force-motor med 306 hk

• Plug-in versionen er topmodellen i RAV4-programmet og 
flagskib i Toyotas hybridprogram

• Klasseførende ydelse og effektivitet: 0-100 km/t. på 6,2 
sekunder og CO2-udslip på 29 g/km1

• Bagagerumskapacitet: 520 liter

• Anhængervægt: 1.500 kg
1 Foreløbige WLTP-tal. Afventer endelig typegodkendelse.
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YDELSE OG KAPACITET

  N Y  T O Y O T A 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID
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MOTOR
306 hk/225 kW.

0-100 km/t på 6,2 sekunder.

TEKNOLOGI
Mere end 65 km el-rækkevidde.

Mindre end 29 g/km CO2-udslip.
Brændstofforbrug v/blandet kørsel WLTP: 

76,9 km/l.

SPECIFIKATIONER
LED forlygter High.

Trådløs oplader til smartphone.
Navigation.

Foreløbige WLTP-tal. Afventer endelig typegodkendelse.
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R A V 4  P L U G - I N  H Y B R I D   

  ET NYT KAPITEL
TOYOTAS LEDERSKAB FORTSÆTTER

RAV4 er et elegant bevis på Toyotas lange tradition for stilskabende design. Den 
grundlagde i sin tid SUV-klassen og er stadig blandt mest populære SUV’er i Europa. 

RAV4 Plug-in Hybrid indtager oven i købet positionen som den bedst udstyrede RAV4 og 
som flagskib for hele Toyotas hybridprogram.

Denne første plug-in hybrid version af RAV4 bygger på Toyotas 20-årige lederskab inden 
for hybridteknologi, og den banebrydende SUV byder på mere motorkraft, bedre 

brændstofeffektivitet og mindre udslip end nogen anden model i klassen.

RAV4 Plug-in Hybrid har 306 hk/76,9 km/l og accelererer 0-100 km/t på kun 6,2 
sekunder – hurtigere end samtlige konkurrenter med konventionelle motorer. Hertil 

kommer klassens bedste brændstoføkonomi og laveste CO2-udslip, nemlig 29 g/km efter 
WLTP-standarden1.

Når der ikke er mere strøm på det opladelige batteri, fortsætter RAV4 Plug-in Hybrid med 
at køre på en kombination af el og benzin via det selvopladelige hybridsystem, Du skal 

derfor ikke spekulere på rækkevidde, for du kan altid kan køre videre.

Foreløbige WLTP-tal. Afventer endelig typegodkendelse.

INTRODUKTION
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R U M M E L I G  K A B I N E  

M E D  H Ø J T  N I V E A U  A F   

KOMFORT 
STILSIKKERT DESIGN SUPPLERET AF PRAKTISKE 

DETALJER OG LÆKKER FINISH

Den rummelige kabine i RAV4 Plug-in Hybrid er bygget op omkring 
en bred centerkonsol og et nyudviklet instrumentpanel med Head Up 

Display. 

RAV4 Plug-in Hybrid lader dig nemt blive ét med teknologien. Den 
strømlinede og intuitive integration med Apple CarPlay giver dig frihed 

til at være online. Sæt dig til rette og nyd multi mediskærmens mange 
muligheder og bevar det fulde overblik, når du af navigationssystemet 

bliver guidet i fuld HD på infor mations displayet.

Med RAV4 Plug-in Hybrid er det slut med irriterende ledninger. Læg 
mobilen på den trådløse opladestation, så den er fuldt opladt, når du er 

fremme.

Forkæl dine ører med det skræddersyede JBL-audiosystem, som åbner 
for en verden af perfekt lyd og musikgengivelse. 

Klimaanlægget kan både fjernbetjenes og forhåndsindstilles, så du kan 
sætte dig ind i en behagelig tempereret kabine, allerede før køreturen 

begynder.

Bagagerummet har en volumen på 520 liter, og alle Plug-in-modeller 
har mulighed for strømudtag i bagagerummet.

INTERIØR
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KOMPROMISLØS KOMBINATION AF
HØJ YDELSE OG LAVT UDSLIP

  N Y  T O Y O T A 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID

Med den nye 2.5 liters Hybrid Dynamic Force-motor bekræfter 
RAV4 sin position som den stærkeste aktør i klassen.

Den banebrydende hybridmotor er kombineret med AWD-i 
systemet, hvor der er træk på alle fire hjul. Derved får du 

maksimalt udbytte af bilens trækkraft. Systemet tilpasser sig 
automatisk underlaget, så bilen har sikkert greb i al slags føre 

–  sne, mudder, jord, grus eller sand. Systemet styrker også 
vejgrebet på stejle stigninger og ved hurtig kurvekørsel.

RAV4 Plug-in Hybrid er en bil, der bringer dig sikkert frem til 
dit mål – også når turen går over stok og sten. Og det kraftfulde 

look fremhæves af maskinpolerede alufælge, sortlakerede 
hjulåbninger og sideskørter. RAV4 Plug-in Hybrid er designet til 

dig, der ikke vil forsvinde i mængden.
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EKSTERIØR

  N Y  T O Y O T A 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID

Modellen er vist med sort bitonelakering og Ash Grey (1G3) metallak.
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V A L G E T  E R  D I T 

RAV4 PLUG-IN HYBRID
H3 PREMIUM

Eksteriør
- 18” aluminiumsfælge inkl. 225/60 R18 dæk

- Sortlakeret frontgrill og hjulbuelister
- LED forlygter High

- LED baglygter
- Tågeforlygter for og bag

- Tagræling
- Sidespejle, el-opvarmelige, justerbare og 

foldbare
- El-betjent bagklap

- Nøglefri adgang
- Baksensorer for tværgående trafik med 

bremsefunktion (RCTA+B)
- ICS (parkeringssensorer med 

bremsefunktion) 
- Blind Spot Monitor 

- 360° graders panoramavisning
- Parkeringssensorer, for og bag 

- Bakkamera

Interiør
- Sort kunstlæderindtræk med røde 

kontrastsyninger
- Sædevarme, for og bag

- El-justerbart førersæde m. lændestøtte
- Manuelt justerbart passagersæde

- USB stik, 1 for og 2 bag
- Trådløs oplader til smartphone

- Multimedieskærm 8” 
- Navigation

- Smartphone integration (Apple CarPlay)
- Head-up display

- Opvarmeligt multifunktionslæderrat
- JBL lydanlæg

- Fuldautomatisk klimaanlæg, 2 zoner
- DAB+ 

- Førerinformationsdisplay 7” 

Sikkerhed
- Toyota Safety Sense

- Pre-Collision System m. fodgænger  
og cyklistgengenkendelse 

- Adaptiv fartpilot fra 0 km/t 
- Vognbaneassistent

- Fjernlysassistent 
- Vejskiltegenkendelse
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Indeholder H3 Premium udstyr +
- 19” aluminiumsfælge inkl. 235/55 R19 dæk

- Bitone (sort tag og stolper)
- Metallak

- Skiftekontakter ved rattet
- Opvarmelig forrude

- Multimedieskærm 9” 

Indeholder H3 Style udstyr +
- Digitalt bakspejl

- Sædeindtræk i læder
- Ventilerede sæder foran

- El-justerbart førersæde med memoryfunktion
- El-justerbart passagersæde

- Panoramaglastag

H3 STYLE H3 EXECUTIVE

UDSTYRSVARIANTER



TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

• VÆR FØRST TIL AT MODTAGE NYHEDER OG INFORMATION  
OM DEN NYE RAV4 PLUG-IN HYBRID

• VÆR FØRST TIL AT FÅ AT VIDE, HVOR DU KAN PRØVE DEN I DANMARK
• VÆR FØRST I TIL AT RESERVERE DEN NYE RAV4 PLUG-IN HYBRID  

OG FÅ DEN LEVERET I 2020

KONTAKT DIN TOYOTA-FORHANDLER ELLER KLIK IND PÅ TOYOTA.DK 

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med tilbehør, som ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifikationer findes på 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-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 specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2020 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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