
Nowy RAV4

4x4
nowy zintegrowany dynamiczny system 
napędowy łączy napęd 4x4 (awd) ze 
zmodyfikowanym elektrycznym wspomaganiem 
kierownicy (eps), systemem stabilizacji 
pojazdu (Vsc+) i dodatkowym trybem sport, 
proaktywnie zapewniając bezpieczeństwo.

Premium
nowy raV4 to dynamiczne linie nadwozia, 
drapieżne kształty i zdecydowane akcenty 
stylistyczne z zewnątrz, a wewnątrz 
wykończenie klasy premium, 
czyli niezrównany komfort, 
najlepsze materiały 
i nowoczesne tecHnologie.

ekonomia
nowy silnik diesla d-4d 125
spala średnio zaledwie 4,9 l paliwa 
na 100 km, co daje duże 
oszczędności w eksploatacji.

www.toyota.pl

Wygoda
próg załadunku na poziomie 
aut miejskicH tylko 64 cm, 
elektrycznie unoszona 
tylna klapa, przestronny 
bagażnik o pojemności aż 547 l, 
jeden z najmniejszycH w klasie 
promień skrętu kół wynoszący 5,3 m*.

* Dotyczy kół z felgami 17".

96 900 PLN
Rata już od 1464 PLN
miesięcznie przez 3 lata



wyposażenie acTiVe premium preSTige
BeZpiecZeńSTwO
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera STD STD STD

Poduszka kolanowa kierowcy STD STD STD

Boczne kurtyny powietrzne STD STD STD

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa STD STD STD

Aktywne zagłówki STD STD STD

Zagłówki z regulacją wysokości STD STD STD

ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach STD STD STD

ABS, EBD, BA STD STD STD

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

System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC) STD STD STD

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

Spryskiwacze reflektorów STD1 STD1 STD

Światła do jazdy dziennej typu LED STD STD STD

Czujnik ciśnienia powietrza w oponach STD STD STD

Przednie lampy przeciwmgielne STD STD STD

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci STD STD STD

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne – STD STD

Czujniki deszczu (automatyczne wycieraczki) – STD STD

Czujniki zmierzchu (automatyczne światła) – STD STD

Tempomat – STD STD

Lampy ksenonowe – 
PAKIET EXECUTIVE lub  
PAKIET TECH lub 
3 900 PLN

3 900 PLN

Automatyczne światła drogowe (AHB) – – PAKIET SAFETy

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

wygląd ZewnęTrZny
Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne STD STD STD

Chromowana listwa okienna STD STD STD

Kierunkowskazy w lusterkach STD STD STD

Tylny spojler dachowy STD STD STD

Chromowana listwa przedniego zderzaka – STD STD

Koła 225/65 R17, felgi stalowe STD – –

Koła 225/65 R17, felgi aluminiowe – STD –

Koła 235/55 R18, felgi aluminiowe – PAKIET EXECUTIVE STD

Osłona pod tylny zderzak – STD STD

Przyciemniane tylne szyby – PAKIET EXECUTIVE STD

Relingi dachowe 1 700 PLN 1 700 PLN 1 700 PLN

Ceny brutto (pln)
Cennik obowiązuje od 1 lutego 2013 acTiVe premium preSTige
Valvematic 150 M/T 4x4 101 900 112 900 124 900

Valvematic 150 Multidrive S 4x4 – 120 400 132 400

D-4D 125 M/T 4x2 96 900 107 900 –

D-4D 150 M/T 4x4 – 131 900 143 900

D-CAT 150 A/T 4x4 – 139 900 151 900

Lakier metalik 2 900
Lakier biały perłowy 4 400

Nawigacja Toyota Touch&Go 3 200
Nawigacja Toyota Touch&Go Plus 6 500

•	lampy ksenonowe 
• przyciemniane tylne szyby

• elektrycznie unoszone drzwi 
bagażnika

• spryskiwacze reflektorów

Pakiet Tech Pakiet Safety
•	lampy ksenonowe 
• 18" felgi aluminiowe

• przyciemniane tylne szyby

• elektrycznie unoszone drzwi 
bagażnika

• elektrycznie składane lusterka 
zewnętrzne

Pakiet Executive

Prestige  
cena: 3 300 PLN

M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. A/T – 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów.  
Multidrive S – bezstopniowa automatyczna skrzynia typu CVT.

1 Niedostępne z silnikiem D-4D 125.

•	automatyczne światła drogowe (aHb) 
• system ostrzegania o opuszczeniu  

zadanego pasa rucHu (ldw)

Premium  
cena: 9 900 PLN
Dostępny tylko z silnikami: Valvematic 150, 
D-4D 150 i D-CAT 150.

Premium  
cena: 7 900 PLN
Dostępny tylko z silnikiem D-4D 125.



Systemy multimedialne Toyota Touch

wyposażenie acTiVe premium preSTige
wnęTrZe
Sportowe fotele STD1 STD STD

Tapicerka materiałowa STD STD –

Tapicerka skórzana – – STD

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów – STD STD

Boczne panele pokryte skórą – STD STD

Deska rozdzielcza pokryta skórą – STD STD

Podgrzewane fotele przednie STD2 STD2 STD

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy – – STD

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego  – – STD

Kieszenie w oparciach przednich foteli STD STD STD

kOmFOrT
Klimatyzacja manualna STD – –

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa – STD STD

Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika – PAKIET EXECUTIVE lub  
PAKIET TECH STD

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne STD STD STD

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne – PAKIET EXECUTIVE STD

Kierownica wielofunkcyjna STD STD STD

Regulacja kierownicy w pionie i w poziomie STD STD STD

Wspomaganie kierownicy STD STD STD

Komputer pokładowy STD STD STD

Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych STD STD STD

Koło dojazdowe STD STD STD

Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby STD1 STD1 STD

Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40 STD STD STD

Centralny zamek sterowany pilotem STD STD STD

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

Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych STD STD STD

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

Czujniki cofania OPCJA3 OPCJA3 STD

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

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

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

Szyberdach (funkcja uchylania i odsuwania) – – 4 300 PLN

audiO
Złącze Aux-In do podłączania urządzeń zewnętrznych i port USB STD STD STD

Bluetooth STD STD STD

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

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

System multimedialny Toyota Touch&Go (nawigacja) – 3 200 PLN 3 200 PLN

System multimedialny Toyota Touch&Go Plus (nawigacja) – 6 500 PLN 6 500 PLN

pakieTy wypOSażeniOwe  
pakiet executive: lampy ksenonowe, 18" felgi aluminiowe, przyciemniane tylne szyby, 
elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne – 9 900 PLN4 –

pakiet Tech: lampy ksenonowe, przyciemniane tylne szyby, elektrycznie unoszone  
drzwi bagażnika, spryskiwacze reflektorów – 7 900 PLN5 –

pakiet Safety: automatyczne światła drogowe (AHB), system ostrzegania o opuszczeniu 
zadanego pasa ruchu (LDW) – – 3 300 PLN

pakiet BiS gwarancja Serwisowa: rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia kosztów 
naprawy pojazdu 899 PLN6 899 PLN6 899 PLN6

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 1 000 PLN (koszt brutto z montażem w ASD; dostępne od 
marca 2013 r.). 3 Ceny i dostępność od czerwca 2013 r. 4 Pakiet Executive jest dostępny tylko z silnikami: Valvematic 150, D-4D 150 i D-CAT 150. 5 Pakiet Tech jest dostępny tylko z silnikiem D-4D 125. 6 Podana cena 
dotyczy pakietu Optimum na rok i obowiązuje tylko do dnia wydania nowego auta z salonu Toyoty. Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.

1 Lista kompatybilnych modeli telefonów 
dostępna w stacjach dilerskich. 

toyota touch:
• dotykowy wyświetl acz 6,1" 
• k amer a cofania 
• r adio cd + mp3 + wma 
• zestaw głośnomówiący
 bluetootH 
• integr acja z odtwarzaczem 
 ipod 
• bluetootH audio: 
 możliwość słucHania muzyki 
 z telefonu1       

elementy dodatkowe  
w toyota touch&go:
• nawigacja satelitarna, menu   
 i wskazówki głosowe w języku polskim 
• katalog miejsc użyteczności   
 publicznej poi
• komunik aty drogowe tmc or a z   
 informacje o fotor adar acH 
• integracja z google local searcH 
• aplik acje multimedialne (m.in.:   
 sms, prognoza pogody, aplik acja  
 „szkl ank a wody” uł atwia jąca   
 ekonomiczną ja zdę)

elementy dodatkowe  
w toyota touch&go Plus:
• k alendarz zsyncHronizowany  
 z danymi  telefonu1

• obsługa e-mail1

• funkcja odczytywania sms-ów  
 i e-maili przez lektora1

• widok nawigacji 3d
• 3-letnia aktualizacja map gratis

1 Lista kompatybilnych modeli telefonów 
dostępna w stacjach dilerskich. 



Create Your Car

ocHronne listwy 
boczne

listwy ocHronne na 
narożniki zderzaków

posejdon 17" pitlane ii 18" (antracyt)
podane ceny kompletów czterecH sztuk felg nie zawierają kosztu montażu.

pitlane ii 18" (antracyt, 
polerowana)

boks dacHowy 360 l  poprzeczki na relingi

nakładka ocHronna 
na tylny zderzak

Pakiet SUV

Pakiet Chrome

Pakiet Life

Pakiet Travel

Felgi aluminiowe

3 900 PLN

1 800 PLN

1 300 PLN

2 000 PLN

3 650 PLN 3 800 PLN 3 950 PLN

osłona 
przedniego 
zderzakastopnie 

boczne

cHromowana obudowa 
lamp przeciwmgielnycH

cHromowane 
listwy 
boczne

cHromowana 
listwa klapy 

bagażnika



Pakiet Executive  
(dostępny w wersji Premium tylko z silnikami: Valvematic 150, D-4D 150 i D-CAT 150)

Pakiet Tech 
(dostępny w wersji Premium tylko z silnikiem D-4D 125)

Pakiet Safety 
(dostępny w wersji Prestige)

Pakiety wyposażeniowe

9 900 PLN

7 900 PLN

3 300 PLN

elektrycznie unoszone drzwi bagażnikaprzyciemniane tylne szyby

lampy ksenonowe i spryskiwacze reflektorów

automatyczne światła drogowe (aHb)system ostrzegania o opuszczeniu zadanego pasa rucHu (ldw)

lampy 
ksenonowe

18" felgi aluminiowe

przyciemniane tylne szyby

elektrycznie składane 
lusterka zewnętrzne

elektrycznie 
unoszone 
drzwi bagażnika



1570 mm 1570 mm

1845 mm 1845 mm

16
60
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m

2660 mm1000 mm 910 mm

4570 mm

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. 6 A/T – 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów. Multidrive S – bezstopniowa automatyczna skrzynia typu CVT. S&S – system automatycznego wyłączania silnika w momencie postoju 
auta Start&Stop. Oszczędza paliwo i minimalizuje emisję szkodliwych związków. 

Dane 
techniczne

Benzyna Diesel

Valvematic 150
6 M/T (4x4)

Valvematic 150
Multidrive S (4x4)

D-4D 125
6 M/T (4x2) S&S

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

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

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 60 60

Średnia emisja cO2  [g/km]  167 166 127 147 173

Silnik

Norma spalin Euro V Euro V

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk wielopunktowy common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi

Pojemność skokowa [cm3] 1987 1987 1998 2231 2231

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

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

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

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

OSiągi

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

0–100 km/h [s] 9,9 10,7 10,5 9,6 10,0

0–400 m [s] 16,8 17,6 16,8 16,4 16,2

Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0,31 0,31

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

ZawieSZenie

Przód kolumny MacPhersona kolumny MacPhersona

Tył podwójny wahacz podwójny wahacz

Hamulce

Przód tarczowe wentylowane tarczowe wentylowane

Tył tarczowe pełne tarczowe pełne

maSy i wymiary

Masa własna [kg] min./maks. 1570/1585 1605/1615 1535/1625 1605/1710 1605/1710

Masa całkowita pojazdu [kg] 2110 2110 2135 2220 2220

Długość/szerokość/wysokość bagażnika  
(do wysokości rolety bagażnika) [mm] 951/1337/492 951/1337/492

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

Długość/szerokość/wysokość wnętrza [mm] 1935/1505/1220 1935/1505/1220

Odległość między przednimi i tylnymi 
siedzeniami (mm) 972 972

Prześwit [mm] 187 187

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. 
Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

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 niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane  
w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, 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 specyfikacji 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. 

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. 

Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję 
na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję 
na wady powłoki lakierniczej.

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja 
o programie Toyota More pod numerami telefonów: 

tylko z telefonów stacjonarnych, 
opłata jak za połączenie lokalne801 20 20 20dla telefonów komórkowych i dla połączeń 

z zagranicy, opłata według stawek operatora22 574 04 35

Dodatkowe informacje o kredycie, w tym RRSO. Kalkulacja wykonana przy następujących założeniach: cena nowego samochodu 96 900,00 zł, wpłata własna 29 070,00 zł, finansowana prowizja bankowa 5,00% kwoty kredytu, okres umowy 36 miesięcy, miesięczna wartość 
równej raty kredytowej 1 464,00 zł, z Ostatnią Ratą 29 070,00 zł, oprocentowanie nominalne w skali rocznej 5,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,32%. Całkowita kwota kredytu 71 221,50 zł, całkowity koszt kredytu 16 916,28 zł, całkowita kwota do zapłaty 
przez kredytobiorcę 84 746,28 zł, w tym szacunkowy koszt ubezpieczenia komunikacyjnego AC 4 420,74 zł. Powyższa informacja stanowi reprezentatywny przykład dla kredytu samochodowego. Kalkulacja z dnia: 26-04-2013 r.


