
Nowy RAV4



Nowy RAV4.
Powrót do korzeni

O wyjątkowości RAV4 od zawsze decydował niezawodny  
i innowacyjny napęd na cztery koła, zwrotność i niezwykła 
sylwetka. Pozostań wierny prawdziwemu charakterowi  
i odkryj w sobie pasję przygód.

Design

Silny na zewnątrz.
Elegancki w środku.

Przestronny i pakowny

Przestronne wnętrze auta 
gwarantuje niezwykły komfort 
podróżowania.

Bezpieczeństwo i technologia

Samochód opcjonalnie wyposażono w intuicyjne 
rozwiązania technologiczne, takie jak system 
ostrzegania o opuszczeniu zadanego pasa ruchu 
(LWD) czy automatyczne światła drogowe (AHB).

Dynamika jazdy

Ciesz się jazdą. Podczas podróży Twoim RAV4 
możesz doświadczyć wyjątkowego komfortu  
i dynamiki bez względu na warunki na drodze.





Nowy RAV4 to niezwykły i elegancki SUV,  
który wyróżnia się nowoczesną stylistyką 
i ponadczasowym designem.

Prawdziwy charakter





Nowy RAV4 z napędem na 4 koła pozwala 
czerpać przyjemność z każdej sekundy 
spędzonej za kierownicą. Zintegrowany 
dynamiczny system napędowy (IDDS) 
zapewnia wyjątkowe osiągi oraz maksymalną 
przyczepność bez względu na rodzaj 
nawierzchni czy pogodę. Ta nowoczesna 
technologia pozwala na płynną, stabilną 
i kontrolowaną jazdę, dzięki czemu podróże 
staną się prawdziwą przyjemnością.

Pewność bez wyjątku





Jazda Toyotą RAV4 to jak zawsze czysta przyjemność. 
Dodatkowy tryb Sport sprawia, że Twoje auto jest teraz 
jeszcze bardziej zwrotne i dynamiczne, proaktywnie 
zapewniając bezpieczeństwo.

Unikalny rozkład mocy na przednią i tylną oś, wyjątkowa 
szybkość reakcji pedału gazu, kontrola zmiany biegów 
i sposób prowadzenia auta w trybie sportowym to 
gwarancja niepowtarzalnych wrażeń podczas jazdy. 
Chwyć kierownicę i rozkoszuj się prawdziwą przygodą.

Uwagę kierowcy zwróci także ergonomiczna i komfortowa 
pozycja za kierownicą oraz jeden z najmniejszych w klasie 
promień skrętu kół wynoszący 5,3 m*, który pozwala 
na niebywałą swobodę manewrów zarówno na górskich 
serpentynach, jak i w miejskiej dżungli. 

Radość przy każdym manewrze

5,3 m

* Dotyczy kół z felgami 17".





Dzięki największej przestrzeni bagażowej 
w swojej klasie, której pojemność przy złożonym 
drugim rzędzie siedzeń wynosi aż 1746 litrów,  
Nowy RAV4 z łatwością pomieści duże 
przedmioty, a pakowanie się przed wakacyjnym 
wyjazdem nie będzie już dla Ciebie problemem. 
Dodatkowym ułatwieniem jest bardzo niski próg 
załadunku na poziomie aut miejskich (tylko  
64 cm) oraz elektrycznie unoszona tylna klapa.

Zaprojektowany, aby 
pomieścić jeszcze więcej





Nowy RAV4 jest wygodny, cichy i wszechstronny. 
Auto z łatwością pomieści 5 dorosłych osób, 
gwarantując komfort i wygodę także pasażerom 
siedzącym z tyłu. Wysoka jakość i dbałość 
o szczegóły to cechy charakterystyczne 
wszystkich elementów wykończenia. Dodatkowo 
Nowy RAV4 posiada pomysłowe schowki i miejsca 
do przechowywania drobnych przedmiotów. 
Dzięki temu samochód elastycznie dopasowuje się 
do indywidualnych potrzeb kierowcy i pasażerów.

Siedzisz wygodnie?  
Teraz już będziesz





Nowy RAV4 zaprojektowano z myślą o kierowcach, którzy mają duże wymagania w stosunku od swojego samochodu. 
Ergonomiczne fotele przednie gwarantują idealną pozycję podczas jazdy, a najnowsze rozwiązania technologiczne  
– takie jak system multimedialny Toyota Touch z kamerą cofania, łącza USB i Aux-In, funkcja Start&Stop oraz systemy 
ułatwiające jazdę, na przykład system wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) – są dosłownie w zasięgu ręki.

Toyota Touch
– Dotykowy wyświetlacz 6,1"
– Kamera cofania
– Radio CD + MP 3 + WMA
– Zestaw głośnomówiący Bluetooth
– Integracja z odtwarzaczem iPod
– Bluetooth audio: możliwość słuchania muzyki z telefonu1

1 Lista kompatybilnych modeli telefonów dostępna na stacjach dilerskich.

Pomysłowe wnętrze, zaawansowana technologia

TOYOTA TOUCH

Toyota Touch&Go
– Nawigacja satelitarna, menu i wskazówki głosowe  

w języku polskim
– Katalog miejsc użyteczności publicznej POI
– Komunikaty drogowe TMC oraz informacje o fotoradarach
– Integracja z Google Local Search
– Aplikacje multimedialne (m.in.: SMS, prognoza pogody, 

aplikacja „szklanka wody” ułatwiająca ekonomiczną jazdę)

TOYOTA TOUCH&GO PLUS

Toyota Touch&Go Plus
– Kalendarz zsynchronizowany z danymi telefonu1

– Obsługa e-mail1

– Funkcja odczytywania SMS-ów i e-maili przez lektora1

– Widok nawigacji 3D
– 3-letnia aktualizacja map gratis







A/T = Automatyczna skrzynia biegów M/T = Manualna skrzynia biegów Multidrive S = bezstopniowa automatyczna skrzynia typu CVT

W bogatej ofercie silników Nowego RAV4 znajdziesz dokładnie to, czego 
potrzebujesz: wyjątkową moc, doskonałość wykonania, ekonomię zużycia 
paliwa i niski poziom emisji spalin.

Potęga wyboru

Silnik Moc Śr. zużycie paliwa Śr. emisja CO2 Przyspieszenie Dostępny w wersjach

2,0 Valvematic 150
6 M/T (4x4)

152 KM 7,2 l/100 km 167 g/km 9,9 s
0 –100 km/h 

Active, Premium, 
Prestige

2,0 Valvematic 150
Multidrive S (4x4)

152 KM 7,2 l/100 km 166 g/km 10,7 s
0 –100 km/h

Premium, Prestige

2,0 D-4D 125
6 M/T (4x2) Stop&Start

124 KM 4,9 l/100 km 127 g/km 10,5 s
0 –100 km/h

Active, Premium

2,2 D-4D 150
6 M/T (4x4)

150 KM 5,6 l/100 km 147 g/km 9,6 s
0 –100 km/h

Premium, Prestige

2,2 D-CAT 150
6 A/T (4x4)  

150 KM 6,6 l/100 km 173 g/km 10,0 s
0 –100 km/h

Premium, Prestige



Nowy RAV4 został wyposażony w najwyższej klasy rozwiązania 
zwiększające bezpieczeństwo, które nie tylko odpowiednio 
reagują w razie nieprzewidzianych sytuacji na drodze, ale 
także kontrolują jazdę, pozwalając ich uniknąć. 7 poduszek 
powietrznych, ABS i system stabilizacji pojazdu (VSC) 
to standardowe elementy wyposażenia Nowego RAV4.

System ostrzegania o opuszczeniu 
zadanego pasa ruchu (LDW)
System ostrzegania o opuszczeniu zadanego 
pasa ruchu (LDW) pomaga utrzymać 
prawidłowy tor jazdy. Jeśli samochód 
zacznie zbaczać z zajmowanego pasa ruchu 
bez zasygnalizowania manewru za pomocą 
kierunkowskazu, wówczas system wyemituje 
ostrzeżenie dźwiękowe i świetlne.

Automatyczne światła drogowe 
(AHB)
System automatycznego włączania i wyłączania 
świateł drogowych opracowano z myślą 
o optymalnej widoczności podczas jazdy nocą. 
Specjalna kamera wykrywa światła zbliżających 
się z naprzeciwka pojazdów, stale monitorując 
także poziom jasności oświetlenia ulicznego.  
W zależności od potrzeb system automatycznie 
przełącza między światłami drogowymi lub 
mijania. Dzięki temu kierowca może całkowicie 
skupić się na drodze, co poprawia komfort 
i bezpieczeństwo jazdy.

Czuj się bezpiecznie







Zintegrowany dynamiczny system napędowy (IDDS)
zapewnia lepszą przyczepność i wyjątkową dynamikę bez 
względu na rodzaj nawierzchni. Zestaw czujników aktywnie 
monitoruje warunki panujące na drodze, a następnie 
przesyła informacje do podzespołów, które automatycznie 
wspomagają kierowcę poprzez regulację pracy napędu 4x4 
(AWD), zmodyfikowanego elektrycznego wspomagania 
kierownicy (EPS) oraz systemu stabilizacji pojazdu (VSC+).

Podczas jazdy w nowym trybie Sport tuż przed 
pokonaniem zakrętu 10% mocy zostaje przeniesione na 
tylną oś, co gwarantuje lepszą przyczepność pojazdu. 
Podczas wchodzenia w ostry zakręt moc zostaje 
przekazana równo na obie osie, dzięki czemu zyskujesz 
pełną kontrolę nad pojazdem.

Pełna kontrola bez względu na nawierzchnię

Napęd 4x4 (ADW)
System napędu na cztery koła 
proaktywnie rozkłada moment 
obrotowy pomiędzy przednią i tylną 
oś, dzięki czemu auto jest wyjątkowo 
przyczepne i stabilne na drodze.

System zapobiegający 
blokowaniu kół (ABS)  
z systemem elektronicznego 
układu sił hamowania (EBD)
System ABS zapobiega blokowaniu 
kół podczas hamowania. System EBD 
uzupełnia jego działanie poprzez 
rozłożenie siły hamowania pomiędzy 
wszystkimi kołami w sposób optymalny 
dla różnych obciążeń. Działając razem, 
te dwa systemy pomagają Ci utrzymać 
kontrolę nad pojazdem podczas 
gwałtownego hamowania.

Kontrola trakcji (TRC)
Jeżeli na skutek zbyt gwałtownego 
przyspieszenia koła zaczną się 
uślizgiwać, system kontroli trakcji 
automatycznie zmniejszy moc silnika 
oraz dostosuje stopień hamowania, aby 
zwiększyć przyczepność.

System stabilizacji pojazdu 
(VSC+)
System automatycznie redukuje 
możliwość poślizgu podczas nagłego 
hamowania, omijania przeszkody 
lub pokonywania ostrego zakrętu. 
Dodatkowo podnosi siłę wspomagania 
kierownicy, zwiększając szybkość 
manewru i kontrolę nad pojazdem, 
co przeciwdziała podsterowności lub 
nadsterowności.

Wspomaganie kierownicy 
(EPS)
Układ wspomagania kierownicy 
współpracuje ze zintegrowanym 
dynamicznym systemem napędowym. 
Jeśli samochód wpadnie w poślizg, 
system IDDS jednocześnie 
reguluje moment obrotowy układu 
wspomagania, co ułatwia kierowcy 
wykonanie odpowiednich manewrów  
i powrót na właściwy tor jazdy.



– Klimatyzacja manualna
– Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
– Kierownica wielofunkcyjna
– Regulacja kierownicy w pionie i w poziomie
– Wspomaganie kierownicy
– Komputer pokładowy
– Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
– Koło dojazdowe
– Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby (tylko z silnikiem Valvematic 150)
– Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40
– Centralny zamek sterowany pilotem
– System opóźnionego wyłączania świateł po zgaszeniu silnika „Follow me home”
– Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych
– Złącze Aux-In do podłączania urządzeń zewnętrznych i port USB
– Bluetooth
– System audio CD, MP3, WMA, 4 głośniki

Wyposażenie opcjonalne
– Relingi dachowe
– Czujniki cofania

Wyposażenie standardowe
– 7 poduszek powietrznych
– Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
– Aktywne zagłówki
– Zagłówki z regulacją wysokości
– ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach
– ABS, EBD, BA
– System stabilizacji toru jazdy (VSC+) i kontrola trakcji (TRC)
– System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)
– Spryskiwacze reflektorów (tylko z silnikiem Valvematic 150)
– Światła do jazdy dziennej typu LED
– Czujnik ciśnienia powietrza w oponach
– Przednie lampy przeciwmgielne
– Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
– Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne
– Chromowana listwa okienna
– Kierunkowskazy w lusterkach
– Tylny spojler dachowy
– 17" felgi stalowe
– Sportowe fotele (tylko z silnikiem Valvematic 150)
– Tapicerka materiałowa
– Podgrzewane fotele przednie (tylko z silnikiem Valvematic 150)
– Kieszenie w oparciach przednich foteli

Active





Wyposażenie standardowe (dodatkowe względem wersji Active)
– System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) – tylko ze skrzynią 

Multidrive S i A/T
– Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
– Czujniki deszczu (automatyczne wycieraczki)
– Czujniki zmierzchu (automatyczne światła)
– Tempomat
– Chromowana listwa przedniego zderzaka
– 17" felgi aluminiowe
– Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów
– Boczne panele pokryte skórą
– Deska rozdzielcza pokryta skórą
– Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
– Manetki zmiany biegów przy kierownicy (Multidrive S i A/T)
– Kamera cofania (widok na ekranie 6,1")
– System multimedialny Toyota Touch, dotykowy ekran 6,1", MP3, WMA,  

6 głośników

Wyposażenie opcjonalne
– Relingi dachowe
– Czujniki cofania
– System multimedialny Toyota Touch&Go Plus (nawigacja)
– Lampy ksenonowe
– Pakiet Executive: lampy ksenonowe, 18" felgi aluminiowe, przyciemniane tylne 

szyby, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, elektrycznie składane lusterka 
zewnętrzne (Pakiet Executive jest dostępny tylko z silnikami: 2,0 Valvematic 150,  
2,2 D-4D 150 i 2,2 D-CAT 150)

– Pakiet Tech: lampy ksenonowe, przyciemniane tylne szyby, elektrycznie 
unoszone drzwi bagażnika, spryskiwacze reflektorów (Pakiet Tech jest dostępny 
tylko z silnikiem 2,0 D-4D 125)

Premium





Wyposażenie standardowe (dodatkowe względem wersji Premium)
– 18" felgi aluminiowe
– Przyciemniane tylne szyby
– Tapicerka skórzana
– Elektrycznie regulowany fotel kierowcy
– Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
– Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika
– Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
– Czujniki cofania
– Podłokietnik pokryty skórą ekologiczną z możliwością regulacji 

(Multidrive S i A/T)
– System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie samochodu 

bez użycia kluczyka)

Wyposażenie opcjonalne
– Relingi dachowe
– System multimedialny Toyota Touch&Go (nawigacja)
– System multimedialny Toyota Touch&Go Plus (nawigacja)
– Lampy ksenonowe
– Szyberdach (funkcja uchylania i odsuwania)
– Pakiet Safety: automatyczne światła drogowe (AHB), system ostrzegania 

o opuszczeniu zadanego pasa ruchu (LDW)

Prestige





Wyposażenie dodatkowe

Oryginalne elementy wyposażenia 
dodatkowego Toyoty dodadzą Nowemu RAV4 
niepowtarzalnego charakteru bez względu 
na to, czy użyjesz ich w pakietach, czy osobno. 
Podkreślając styl, poprawiając użyteczność 
lub zwiększając bezpieczeństwo auta, możesz 
idealnie odwzorować swoje wymagania. 

1. 3.

2. 4.

Create Your Car

Pakiet SUV
1. Osłona przedniego zderzaka z dodatkową osłoną 
pod zderzak 
Matowe wykończenie ze srebrną osłoną podkreśla  
miejski szyk i terenowy charakter auta.

2. Stopnie boczne 
Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia bezpieczne 
wsiadanie i wysiadanie z auta.

Pakiet Travel
3. Poprzeczki na relingi
Jeśli Twój RAV4 jest już wyposażony w relingi, możesz 
zamontować na nich porzeczki dachowe.

4. Boks dachowy 360 l 
Pojemne boksy dachowe z zamykaniem na kluczyk mogą 
być przeznaczone zarówno na bagaże, jak i na narty.



5. 8.

7. 10.6. 9.

Pakiet Chrome
5. Listwy boczne
Gustowne chromowane wykończenie zaznacza elegancką linię progową Nowego RAV4.

6. Obudowa lamp przeciwmgielnych
Chromowane wykończenie idealnie pasuje do kształtu lamp przeciwmgielnych.

7. Listwa klapy bagażnika 
Akcentuje unikalny styl tylnej części nadwozia.

Pakiet Life
8. Ochronne listwy boczne
Stylowe rozwiązanie, które chroni drzwi auta przed drobnymi uszkodzeniami. Dostępne 
w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia Twojego samochodu.

9. Listwy ochronne na narożniki zderzaków
Chronią narożniki zderzaków przednich i tylnych przed przypadkowymi zadrapaniami. 

10. Stalowa nakładka ochronna na tylny zderzak 
Solidna ochrona lakieru podczas załadunku i rozładunku bagażnika.



17" felgi stalowe z kołpakami
(5-szprychowe)

Standard w wersji Active

17" felgi aluminiowe
(5-szprychowe)

Standard w wersji Premium

18" felgi aluminiowe
(5 podwójnych szprych)

Standard w wersji Prestige, opcja 
w wersji Premium w Pakiecie Executive

17" felgi aluminiowe Poseidon
(5-szprychowe)

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

18" felgi aluminiowe Pitlane II 
(9-szprychowe)

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

Felgi i tapicerki



Czarna tapicerka materiałowa
Standard w wersji Active 

z napędem 4x2

Czarna tapicerka materiałowa
Standard w wersjach Active  

z napędem 4x4 oraz Premium

Czarna tapicerka skórzana
Standard w wersji Prestige

Szara tapicerka skórzana 
z czarnymi akcentami

Standard w wersji Prestige



Kolory

3R3 Czerwony metalik 1G3 Grafitowy metalik

4T3 Ciemny brązowy metalik

070 Biały perłowy metalik040 Biały

209 Czarny metalik

6V4 Zieleń mchu metalik

1F7 Srebrny metalik

8V5 Indygo metalik





DANE EKOLOGICzNE 2,0 Valvematic 150
6 M/T (4x4)

2,0 Valvematic 150
Multidrive S (4x4)

2,0 D-4D 125 
6 M/T (4x2) Start&Stop

2,2 D-4D 150  
6 M/T (4x4)

2,2 D-CAT 150  
6 A/T (4x4)

zużycie paliwa (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)

Średnio [litry/100 km] 7,2 7,2 4,9 5,6 6,6

Miasto [litry/100 km] 9,3 9,2 5,7 6,7 8,1

Poza miastem [litry/100 km] 6,0 6,0 4,4 5,0 5,8

Zalecane paliwo bezołowiowa 95 lub więcej olej napędowy olej napędowy olej napędowy

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 60 60 60 60 60

Emisja CO2

Średnio [g/km] 167 166 127 147 173

Miasto [g/km] 214 212 149 181 213

Poza miastem [g/km] 139 141 115 131 155

Norma Euro Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V 

Poziom hałasu podczas jazdy

dB[A] 71,7 69,1 68,3 69,2 69,6

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych 
samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury 
nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

A/T = Automatyczna skrzynia biegów. M/T = Manualna skrzynia biegów.  Multidrive S = Bezstopniowa automatyczna skrzynia typu CVT.

Dane techniczne



SILNIK 2,0 Valvematic 150
6 M/T, Multidrive S (4x4)

2,0 D-4D 125 
6 M/T (4x2) Start&Stop

2,2 D-4D 150  
6 M/T (4x4)

2,2 D-CAT 150  
6 A/T (4x4)

Liczba i układ cylindrów 4, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk 
wielopunktowy

common rail z wtryskiwaczami 
piezoelektrycznymi

common rail z wtryskiwaczami 
piezoelektrycznymi

common rail z wtryskiwaczami 
piezoelektrycznymi

Pojemność skokowa [cm3] 1987 1998 2231 2231

Średnica x skok [mm x mm] 80,5 x 97,6 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0

Stopień sprężania 10,0:1 15,8:1 15,7:1 15,7:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 152 (111)/6200 124 (91)/3600 150 (110)/3600 150 (110)/3600

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 195/4000 310/1600–2400 340/2000–2800 340/2000–2800

OSIĄGI 2,0 Valvematic 150
6 M/T (4x4)

2,0 Valvematic 150
Multidrive S (4x4)

2,0 D-4D 125 
6 M/T (4x2) Start&Stop

2,2 D-4D 150  
6 M/T (4x4)

2,2 D-CAT 150  
6 A/T (4x4)

Maksymalna prędkość [km/h] 185 185 180 190 185

0 –100 km/h [s] 9,9 10,7 10,5 9,6 10,0

Współczynnik oporu powietrza 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

HAMULCE

Przód tarczowe wentylowane

Tył tarczowe pełne

zAWIESzENIE

Przód kolumny MacPhersona

Tył podwójny wahacz



Dane techniczne

MASY I WYMIARY 2,0 Valvematic 150
6 M/T (4x4)

2,0 Valvematic 150
Multidrive S (4x4)

2,0 D-4D 125 
6 M/T (4x2) Start&Stop

2,2 D-4D 150  
6 M/T (4x4)

2,2 D-CAT 150  
6 A/T (4x4)

Długość nadwozia [mm] 4570 4570 4570 4570 4570

Szerokość nadwozia [mm] 1845 1845 1845 1845 1845

Wysokość nadwozia [mm] 1660 1660 1660 1660 1660

Zwis przedni [mm] 910 910 910 910 910

Zwis tylny [mm] 1000 1000 1000 1000 1000

Rozstaw osi [mm] 2660 2660 2660 2660 2660

Minimalny promień skrętu (koła 17"/18") [m] 5,3/5,8 5,3/5,8 5,3/5,8 5,3/5,8 5,3/5,8

Długość wnętrza [mm] 1935 1935 1935 1935 1935

Szerokość wnętrza [mm] 1505 1505 1505 1505 1505

Wysokość wnętrza [mm] 1220 1220 1220 1220 1220

Długość bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie [mm] 951 951 951 951 951

Szerokość przestrzeni bagażowej [mm] 1337 1337 1337 1337 1337

Wysokość przestrzeni bagażowej do wysokości rolety [mm] 492 492 492 492 492

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2110 2110 2135 2220 2220

Masa własna minimalna/maksymalna [kg] 1570/1585 1605 /1615 1535 /1625 1605 /1710 1605 /1710

Masa przyczepy holowanej z hamulcami [kg] 2000 1500 1600 2000 1800

Masa przyczepy holowanej bez hamulców [kg] 750 750 750 750 750

Rozstaw kół [mm] 1570 1570 1570 1570 1570

Pojemność bagażnika do wysokości rolety [litry] 547–1746 547–1746 547–1746 547–1746 547–1746

Odległość między przednimi i tylnymi siedzeniami [mm] 972 972 972 972 972
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Wyposażenie

 = Standard           = Opcja        − = Niedostępne         1 Niedostępne z silnikiem 2,0 D-4D 125.

BEzPIECzEńSTWO Active Premium Prestige

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera   

Poduszka kolanowa kierowcy   

Boczne kurtyny powietrzne   

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa   

Aktywne zagłówki   

Zagłówki z regulacją wysokości   

ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach   

ABS, EBD, BA   

System stabilizacji toru jazdy (VSC+) i kontrola trakcji (TRC)   

System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)   

System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) – tylko ze skrzynią Multidrive S i A/T   

Spryskiwacze reflektorów 1 1 

Światła do jazdy dziennej typu LED   

Czujnik ciśnienia powietrza w oponach   

Przednie lampy przeciwmgielne   

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci   

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne –  

Czujniki deszczu (automatyczne wycieraczki) –  

Czujniki zmierzchu (automatyczne światła) –  

Tempomat –  

Lampy ksenonowe – PAKIET ExECUTIVE/PAKIET TECH/ 

Automatyczne światła drogowe (AHB) – – PAKIET SAfETY

System ostrzegania o opuszczeniu zadanego pasa ruchu (LDW) – – PAKIET SAfETY



 = Standard           = Opcja        − = Niedostępne         1 Niedostępne z silnikiem D-4D 125.  2 Dostępne tylko z silnikami: Valvematic 150, D-4D 150 i D-CAT 150. W przypadku silnika D-4D 125 opcja za dopłatą 
(koszt brutto z montażem w ASD).

WYGLĄD zEWNęTRzNY Active Premium Prestige

Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne   

Chromowana listwa okienna   

Kierunkowskazy w lusterkach   

Tylny spojler dachowy   

Chromowana listwa przedniego zderzaka –  

Koła 225/65 R17, felgi stalowe  – –

Koła 225/65 R17, felgi aluminiowe –  –

Koła 235/55 R18, felgi aluminiowe – PAKIET ExECUTIVE 

Osłona pod tylny zderzak   

Przyciemniane tylne szyby – PAKIET ExECUTIVE 

Relingi dachowe   

WNęTRzE Active Premium Prestige

Sportowe fotele 1  

Tapicerka materiałowa   –

Tapicerka skórzana – – 

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów –  

Boczne panele pokryte skórą –  

Deska rozdzielcza pokryta skórą –  

Podgrzewane fotele przednie 2 2 

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy – – 

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego  – – 

Kieszenie w oparciach przednich foteli   



Wyposażenie

 = Standard           = Wyposażenie opcjonalne        − = Niedostępne        1 Niedostępne z silnikiem 2,0 D-4D 125.        2 Ceny i dostępność od czerwca 2013 r. 2 Ceny i dostępność od czerwca 2013 r.

KOMfORT Active Premium Prestige

Klimatyzacja manualna  – –

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa –  

Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika – PAKIET ExECUTIVE/PAKIET TECH 

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne   

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne – PAKIET ExECUTIVE 

Kierownica wielofunkcyjna   

Regulacja kierownicy w pionie i w poziomie   

Wspomaganie kierownicy   

Komputer pokładowy   

Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych   

Koło dojazdowe   

Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby 1 1 

Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40   

Centralny zamek sterowany pilotem   

System opóźnionego wyłączania świateł po zgaszeniu silnika „Follow me home”   

Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych   

Manetki zmiany biegów przy kierownicy (Multidrive S i A/T) –  

Czujniki cofania 2 2 

Kamera cofania (widok na ekranie 6,1") –  

Podłokietnik pokryty skórą ekologiczną z możliwością regulacji (Multidrive S i A/T) – – 

System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie samochodu bez użycia kluczyka) – – 

Szyberdach (funkcja uchylania i odsuwania) – – 



 = Standard           = Wyposażenie opcjonalne        − = Niedostępne        3 Pakiet Executive jest dostępny tylko z silnikami: 2,0 Valvematic 150, 2,2 D-4D 150 i 2,2 D-CAT 150. 4 Pakiet Tech jest dostępny tylko 
z silnikiem 2,0 D-4D 125. 5 Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.

AUDIO Active Premium Prestige

Złącze Aux-In do podłączania urządzeń zewnętrznych i port USB   

Bluetooth   

System audio CD, MP3, WMA, 4 głośniki  – –

System multimedialny Toyota Touch, dotykowy ekran 6,1", MP3, WMA, 6 głośników –  

System multimedialny Toyota Touch&Go (nawigacja) –  

System multimedialny Toyota Touch&Go Plus (nawigacja) –  

PAKIETY WYPOSAżENIOWE Active Premium Prestige

Pakiet Executive: lampy ksenonowe, 18" felgi aluminiowe, przyciemniane tylne szyby, 
elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne – 3 –

Pakiet Tech: lampy ksenonowe, przyciemniane tylne szyby, elektrycznie unoszone  
drzwi bagażnika, spryskiwacze reflektorów – 4 –

Pakiet Safety: automatyczne światła drogowe (AHB), system ostrzegania o opuszczeniu 
zadanego pasa ruchu (LDW) – – 

Pakiet BIS Gwarancja Serwisowa: rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia kosztów 
naprawy pojazdu 5 5 5



Słowniczek
Dowiedz się więcej na temat technologii zastosowanych w Nowym RAV4.

2,0 D-4D 125
Wyjątkowy dwulitrowy silnik Diesla D-4D z systemem 
bezpośredniego wtrysku paliwa common rail 
i wtryskiwaczami piezoelektrycznymi to gwarancja 
czystej mocy i niespotykanej elastyczności. Przyjazna 
dla środowiska technologia Diesla wtryskuje paliwo pod 
wysokim ciśnieniem, co zapewnia wyjątkowe osiągi oraz 
unikalne doznania podczas jazdy.

2,2 D-4D 150
Mocny silnik wysokoprężny 2,2 D-4D 150 z systemem 
bezpośredniego wtrysku paliwa common rail 
i wtryskiwaczami piezoelektrycznymi charakteryzuje 
świetny moment obrotowy. Przyjazna dla środowiska 
technologia Diesla wtryskuje paliwo pod wysokim 
ciśnieniem, co zapewnia wyjątkowe osiągi oraz unikalne 
doznania podczas jazdy.

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów zapewnia płynną  
i przyjemną jazdę przy minimalnym wysiłku ze strony 
kierowcy, zachowując idealną równowagę między 
wysokimi osiągami a ekonomią jazdy.

DAC (system wspomagający zjazd ze wzniesienia)
Podczas zjazdu ze wzniesienia system DAC uruchamia 
wybrane hamulce, aby utrzymać stabilność samochodu 
oraz utrzymać prędkość na poziomie około 5 km/h. 
System DAC działa zarówno podczas jazdy do przodu, 
jaki i do tyłu, a po jego aktywacji kierowca nie musi 
kontrolować pedału gazu czy hamulca.

ISOfIx (mocowania do fotelików dla dzieci)
Fotele wyposażone są w specjalne zaczepy oraz górny 
pas zapobiegający pochyleniu fotelika do przodu, 
co umożliwia bezpieczne zamocowanie fotelików 
dziecięcych ISOFIX (dostępnych u Dilerów Toyoty).

HAC (system wspomagający pokonywanie podjazdów)
System umożliwia bezpieczne i pewne ruszanie pod 
stromą górę nawet na śliskiej nawierzchni. HAC jest 
włączany przez silne naciśnięcie pedału hamulca tuż 
przed zmianą nogi na pedał przyspieszenia. W ten sposób 
na kilka sekund aktywuje się układ hamulcowy, aby 
samochód nie cofał się na wzniesieniu.



zawieszenie przednie i tylne
Zawieszenie Toyoty RAV4 zostało stworzone z myślą 
o komforcie jazdy, idealnym prowadzeniu i stabilności 
samochodu oraz o jak najlepszym funkcjonowaniu 
napędu na cztery koła. Połączenie kolumn MacPhersona 
z przodu oraz tylnego zawieszenia z podwójnym 
wahaczem powoduje, że auto jest nadzwyczaj stabilne 
i łatwo nim kierować. Sprężyny śrubowe i amortyzatory 
gwarantują idealnie skalibrowaną wartość siły tłumienia 
oraz dodatkowo zwiększają osiągi auta.

2,0 Valvematic 150
Dwulitrowy  silnik benzynowy Valvematic wykorzystuje 
najnowszy system wtrysku paliwa opracowany przez 
Toyotę. Valvematic różnicuje czas otwarcia i kąty 
odchylenia zaworów, aby dostosować pracę jednostki do 
Twojego stylu jazdy. Dzięki temu silnik pracuje w sposób 
bardziej elastyczny, zwiększa ekonomię spalania oraz 
zmniejsza poziom emisji CO2.

Kamera cofania
Parkuj tyłem bezpieczniej, używając kamery cofania. 
Czytelny kolorowy obraz na ekranie pozwoli Ci dostrzec 
ukryte zagrożenia i z łatwością zaparkować.

Poduszki powietrzne
RAV4 został wyposażony w 7 poduszek powietrznych, 
w tym poduszkę kolanową kierowcy. Dwustopniowe 
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera posiadają 
czujniki siły uderzenia oraz napięcia pasów, dzięki 
którym minimalizują ryzyko obrażeń u pasażerów. RAV4 
dodatkowo oferuje boczne poduszki powietrzne dla 
kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne z przodu  
i z tyłu pojazdu.

System „Inteligentny kluczyk”
System „Inteligentny kluczyk” służy do bezpiecznego 
i wygodnego otwierania drzwi oraz uruchamiania silnika 
samochodu. Dzięki niemu nie trzeba używać typowego 
kluczyka do otwierania RAV4. Korzysta on z nadajnika 
radiowego, dzięki któremu wystarczy dotknąć klamki, aby 
otworzyć drzwi. Potrzebujesz tylko kluczyka Smart Entry 
noszonego na przykład w kieszeni lub torebce.

System Start&Stop
System Start&Stop automatycznie wyłącza silnik 
podczas postoju pojazdu lub gdy auto pracuje na biegu 
jałowym, np. stojąc na czerwonym świetle. System 
ten pozwala ograniczyć spalanie oraz obniżyć poziom 
emitowanych spalin. Kiedy wciśniesz sprzęgło, silnik 
natychmiast uruchomi się ponownie.



RAV4 został zaprojektowany i zbudowany tak, aby 
zminimalizować koszty jego utrzymania. Bardzo 
niewiele elementów wymaga serwisowania, a i one mają 
zwiększoną wytrzymałość – w celu wydłużenia czasu 
pomiędzy przeglądami. Równie istotną sprawą związaną 
z budową pojazdu jest łatwy dostęp do poszczególnych 
podzespołów. Oznacza to skrócenie czasu potrzebnego 
mechanikom na wykonanie przeglądu. Rozwiązania 
tego typu, wraz z konkurencyjnymi cenami części, 
znacznie wpływają na obniżenie kosztów związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem idealnego stanu 
technicznego Toyoty RAV4.

Diler Toyoty, u którego dokonasz zakupu, zapozna Cię 
ze specjalnym programem obsługi Toyoty RAV4. Jego 
zasady są bardzo proste. Twój RAV4 będzie wymagał 
przeprowadzenia tylko jednego pełnego przeglądu 
w ramach programu „Zdrowie i Bezpieczeństwo” raz 
na dwa lata lub co 30 000 kilometrów. W międzyczasie 
zalecamy wymianę oleju wraz z dodatkowymi przeglądami 
co roku lub co 15 000 kilometrów.

Autoryzowany serwis Toyoty

Posiadanie Toyoty RAV4 oznacza dla właściciela spokój zapewniany 
przez uznaną na całym świecie jakość i integralność marki Toyota.

Kontrola
Bezpieczeństwa  
i zdrowia

Mniejsze 
koszty
utrzymania

Inteligentna konstrukcja

Toyota Eurocare 
Chcemy, abyś mógł dotrzeć swoją Toyotą RAV4, gdzie 
tylko zapragniesz. Dlatego w ramach systemu Assistance 
Toyota Eurocare z przyjemnością oferujemy 3-letni 
program pomocy drogowej, który działa w 30 krajach 
Europy. Gdy będziesz mieć problem ze swoim RAV4, 
Toyota Eurocare pozwoli Ci kontynuować podróż.

3gwarancji pojazdu
i pomocy drogowej

lata

Gwarancja Toyoty 
Kompleksowe warunki. Gwarancją objęte są wszelkie 
usterki spowodowane błędem w produkcji lub montażu. 
Każdy pojazd posiada gwarancję na 3 lata lub 100 000 km 
bez ograniczenia przebiegu w pierwszym roku. Jeżeli 
samochód zostanie unieruchomiony na skutek awarii 
(w wyniku usterki objętej gwarancją), to koszt holowania 
pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty 
zostanie Państwu zwrócony.

Wady lakieru i perforacja nadwozia. Ponadto lakier, 
w każdym kolorze, jest objęty 3-letnią gwarancją trwałości, 
niezależnie od przebiegu. RAV4 ma także 12-letnią 
gwarancję na perforację nadwozia.



Lepsze zabezpieczenia 
System zabezpieczeń zastosowany w Toyocie RAV4 
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test wykonywany 
przez firmy ubezpieczeniowe i zapewnia doskonałą 
ochronę. Zarówno alarm, jak i immobilizer posiadają 
atesty największych europejskich towarzystw 
ubezpieczeniowych.

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty 
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty 
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością o każdy 
detal co o cały pojazd. Perfekcyjnie dopasowane do 
Twojego samochodu dodaje indywidualności do stylu, 
komfortu i praktyczności Toyoty RAV4. A ponieważ 
wszystkie elementy testowane są w najcięższych 
warunkach, możesz mieć absolutną pewność co do ich 
jakości i wytrzymałości. Dodatkowym zabezpieczeniem 
jest 3-letnia gwarancja, której udzielamy na całą ofertę 
oryginalnego wyposażenia dodatkowego Toyoty.

3gwarancji
na wyposażenie
dodatkowe

lata

Konstrukcja Toyoty RAV4 pozwala zmniejszyć koszty 
napraw powypadkowych. W zderzakach ukryto elementy 
absorbujące siłę uderzenia, podzespoły, których wymiana 
jest kosztowna, zlokalizowano z dala od stref narażonych 
na uszkodzenia, zaś przy łączeniu elementów nadwozia 
najczęściej ulegających uszkodzeniom zastosowano 
śruby zamiast zgrzewów. W ten sposób zakres szkód jest 
ograniczony, a uszkodzone części można łatwo wymienić 
lub naprawić. W rezultacie koszty części i robocizny są 
niższe.

Oryginalne części Toyoty 

Niższe koszty
części
i napraw

BIS Gwarancja Serwisowa 
To propozycja adresowana specjalnie dla Ciebie, 
szczególnie jeśli pragniesz cieszyć się jazdą swoim RAV4 
przez długie lata. Diler, u którego dokonasz zakupu, 
przedstawi Ci szczegóły programu przedłużającego 
ochronę serwisową Twojego auta o kolejny rok lub 
o 2 lata*. Korzystając z BIS Gwarancji Serwisowej, możesz 
wybrać jeden z trzech pakietów: OPTIMUM, STANDARD 
lub PREMIUM, dopasowanych do Twoich indywidualnych 
potrzeb i preferowanego zakresu ubezpieczenia. Zdecyduj, 
jaka opcja programu jest dla Ciebie najlepsza, i ciesz się 
swobodą oraz komfortem nawet 5-letniej ochrony 
Twojego RAV4. Szerokiej drogi!

* Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.



Toyota i środowisko

Podczas produkcji samochodu dokładamy wszelkich 
starań, aby ograniczyć wpływ procesu produkcyjnego 
na środowisko. Od 2006 r. o 95,6% zredukowaliśmy ilość 
odpadów, a o 22,2% ilość lotnych związków organicznych 
powstałych przy produkcji każdego samochodu, który 
opuszcza fabrykę w Taharze.

Produkcja samochodu

16,6% mniej
emisji CO2

w produkcji od 2006 r.

Poddajemy analizie każdy szczegół projektowanych 
samochodów, aby zapewnić możliwie najmniejszy 
ich wpływ na środowisko przez cały cykl eksploatacji. 
To drobiazgowe podejście zaowocowało szeregiem 
innowacyjnych funkcji naszych samochodów, mających 
wpływ na ograniczanie skutków dla środowiska.

Wpływ Toyoty RAV4 z silnikiem Diesla na środowisko 
w porównaniu z poprzednimi modelami widać 
dzięki analizie pełnego cyklu eksploatacji, w którym 
zmniejszono emisję dwutlenku węgla (CO2) o 12%, 
tlenków azotu (NOx) o 14%, emisję węglowodorów 
niemetanowych (NMHC) o 14%, cząstek stałych (PM) 
o 36% oraz tlenków siarki (SOx) o 4%.

Projektowanie samochodu
Zawsze staramy się wdrożyć najwydajniejsze 
i najbardziej ekologiczne metody logistyki i dostaw. 
Jeśli to tylko możliwe, korzystamy ze środków 
transportu, które mają minimalny wpływ na 
środowisko.

Dostarczanie części i samochodów



%20–30
emisji CO2 i zużycia paliwa

mniej95%
do odzysku

części RAV4 
nadaje się

Toyota Motor Europe stworzyła program zrównoważonej 
sprzedaży, aby zredukować ilość emisji. Naszym 
celem jest obniżenie ilości energii, wody oraz emisji 
odpadów, które produkowane są przez jednostki 
z sieci sprzedaży. W ramach programu skupiamy się 
na różnorodnych działaniach, dbając m.in. o ponowne 
wykorzystanie deszczówki, wprowadzanie dodatkowych 
uszczelnień dachu i wykorzystanie energii odnawialnej 
przez nowych dilerów. Przeprowadzamy także 
audyty energetyczne, aby sprawdzić, jak podnosi 
się wydajność współpracujących z nami dilerów.

Sprzedaż i serwis samochodów
95% części składowych Toyoty RAV4 nadaje się  
do odzysku. Podczas produkcji w 100% materiałów 
zastosowano etykietowanie, a cztery metale ciężkie 
wyeliminowano całkowicie (zgodnie z normą  
2000/53/EC).  
 
Polityka ekologiczna Toyoty przewiduje, że użytkownicy 
naszych samochodów mają do dyspozycji innowacyjne 
sposoby zwrotu starego auta. Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać na stronie www.toyota.pl lub 
u lokalnego sprzedawcy Toyoty.

Ostatni parking samochodu?
Dzięki prowadzeniu samochodu we właściwy sposób nie 
tylko będziesz płacił mniej za paliwo, ale też obniżysz 
emisję CO2 nawet o 20–30%.

01.  Usuń wszelkie niepotrzebne obciążenia z dachu  
i ze środka samochodu. 

02. Zaplanuj trasę i unikaj objazdów. 
03. Staraj się nie jeździć w krótkie trasy. 
04. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach. 
05. Serwisuj auto zgodnie z podręcznikiem obsługi. 
06. Zmieniaj biegi na wyższe przy niższych obrotach. 
07.  Włączaj klimatyzację tylko wtedy, gdy jest potrzebna. 
08.  Poruszaj się w tempie kolumny samochodów,  

przewiduj ruch na drodze. 
09. Nie otwieraj okien. 
10.  Wyłączaj silnik, jeśli postój będzie trwał dłużej  

niż minutę.

Rozważna jazda

Projektanci nowych silników wiele uwagi poświęcili 
zagadnieniom ekologicznym. Dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej koncepcji Toyota Optimal Drive każdy 
element został zoptymalizowany pod kątem zmniejszenia 
masy, zredukowania tarcia i zapewnienia wydajniejszej 

pracy. Toyota Optimal Drive to lżejsze, mniejsze  
silniki i nowoczesne skrzynie biegów. Koncepcja  
ta oznacza redukcję emisji i mniejsze zużycie paliwa  
bez obniżenia przyjemności jazdy. Rozpoczęła się  
nowa era w projektowaniu silników.



Aby dowiedzieć się więcej o Nowej Toyocie RAV4, 
skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą 
lub odwiedź naszą stronę

www.toyota.pl/rav4

Zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta od 4,9 do 7,2 l/100 km i od 127 do 173 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych  
z eksploatacji: www.toyota.pl.

Powyższa informacja stanowi wyłącznie opinię Spółki Toyota Motor Europe i zgodnie z obowiązującym prawem jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące kompletności i dokładności przedstawionych informacji lub kompatybilności z innymi 
produktami nie mogą stanowić podstaw roszczeń gwarancyjnych. Ani Toyota Motor Europe, ani jej przedstawiciele lub oddziały, nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat, włącznie z utratą zysków  
lub danych, powstałych w związku z przedstawioną wyżej informacją. 

Nazwa i logo BLUETOOTH są własnością BLUETOOTH SIG, Inc. i jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Toyota Motor Europe odbywa się na podstawie umowy licencyjnej. Inne znaki i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są 
zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie,  wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia 
w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera 
świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej 
warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.  
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