ONTDEK DE NIEUWE TOYOTA bZ4X
Innovatief en efficiënt met een dynamisch SUV-design: de oplaadbare elektrische Toyota
bZ4X voegt de daad bij het woord. Met zijn robuuste en stijlvolle vormgeving, uitstekende
vierwielaandrijving en indrukwekkend rijbereik brengt de Toyota bZ4X u waar u maar wilt.
Zonder zorgen. Kies voor meer dan gewoon elektrisch rijden en geniet van een nieuwe
rijervaring dankzij deze innovatieve elektrische SUV.
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UITSTEKENDE RIJPRESTATIES
De Toyota bZ4X laat u genieten van de allerbeste elektrische prestaties zonder uitstoot.
Hij reageert snel en biedt u het gewenste vermogen en de nodige koppel. Dankzij
het lage zwaartepunt, de ideale gewichtsverdeling vooraan en achteraan en het stijve
koetswerk is de Toyota bZ4X zeer stabiel en wendbaar. Met een eenvoudige druk op de
One pedal drive-knop schiet het energierecuperatiesysteem in actie en kunt u optrekken
of vertragen door enkel het gaspedaal te gebruiken.
Laat u ook verrassen door de uitstekende vierwielaandrijving. Via de XMODE-knop kiest
u de geschikte modus om elke ondergrond de baas te blijven. U bent voorbereid op elke
situatie: sneeuw en modder, diepe sneeuw en modder (minder dan 20 km/u), maar u
kunt ook gebruik maken van Grip Control voor uitdagendere offroad rijomstandigheden
(minder dan 10 km/u). Zo gemakkelijk kan het zijn! Weer of geen weer: u bent klaar voor
elk avontuur.
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SUPEREFFICIËNTE BATTERIJ
Toyota heeft bijna 25 jaar ervaring in batterijtechnologie. En dat bewijst de Toyota bZ4X!
Met slechts één laadbeurt kan hij meer dan 450 km afleggen. Volledig uitstootvrij uiteraard.
Dankzij innovatief onderzoek naar batterijprestaties biedt de batterij van de Toyota bZ4X
een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en autonomie in alle weersomstandigheden.
De laadmogelijkheden staan garant voor een maximale flexibiliteit. Met een openbaar
snellaadpunt kunt u de batterij aan 150 kW opladen in zo’n 25 minuten*, of gebruik thuis
een stopcontact of een wallbox. De batterijkwaliteit van Toyota biedt totale gemoedsrust.
Zelfs na 10 jaar verzekert de batterij een werking van 90%§ ten opzichte van haar
oorspronkelijke capaciteit.

* Deze voorlopige cijfers zijn onderhevig aan een officiële markthomologatie.
§
Doelwaarden tijdens de ontwikkeling.
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HET BEREIK VAN UW ELEKTRISCHE BATTERIJ
Met de Toyota bZ4X hoeft u zich geen zorgen te maken over hoe ver u kunt rijden.
Dankzij de uitstekende batterijprestaties legt u meer dan 450 km af. U gaat waar u wilt,
zonder zorgen.
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UW LAADOPTIES
Laadduur

Wallbox thuis

Openbaar laadpunt

Thuis, op het werk of onderweg ...
laad uw batterij snel en gemakkelijk op.
Omdat de Toyota bZ4X uitsluitend op
batterijvermogen werkt, kunt u rekenen
op 100% emissievrij rijden en lage
gebruikskosten.

Deze speciale installaties laden veel
sneller op dan een gewoon stopcontact.
In een mum van tijd is de batterij van de
Toyota bZ4X volledig opgeladen.

Moet het snel gaan? Heel wat
openbare plaatsen zijn al uitgerust met
snellaadpunten. De MyT-app helpt u
een beschikbaar laadpunt te vinden.
De batterij van uw Toyota bZ4X is perfect
compatibel met deze zeer efficiëntie
snellaadoptie aan 150 kW. In amper
30 minuten laadt u de batterij tot 80% op.
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UNIEKE STIJL EN PRÉSENCE
De Toyota bZ4X combineert de gestroomlijnde, geavanceerde look van een elektrische
wagen met de robuuste kenmerken van een SUV. Het resultaat? Een innovatieve elektrische
wagen die elke situatie de baas kan en anderen het nakijken geeft.
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RUIM EN LUCHTIG INTERIEUR
Omdat de Toyota bZ4X alle passagiers een uitzonderlijke rijervaring wil bieden, is
hij heerlijk ruim, voor- én achterin. Het elegante interieur biedt alle inzittenden veel
beenruimte, de meeste beenruimte binnen deze categorie zelfs! Geniet van het superieure
comfort en het onnavolgbare gevoel van ruimte.
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INTELLIGENTE GECONNECTEERDE COCKPIT
Ontdek een nieuwe wereld van multimedia en connectiviteit. Met een extragroot
12" touchscreen, geavanceerde spraakherkenning en naadloze smartphone-integratie
zorgt Toyota Smart Connect voor een intuïtieve ervaring. Dankzij over-the-air technologie
blijft u bovendien altijd perfect up-to-date. Via de MyT-app op uw smartphone kunt u het
batterijniveau checken, reisgegevens raadplegen of zelfs uw wagen op afstand bedienen.
De klimaatregeling instellen, deuren openen of sluiten ... het kan allemaal.
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VEILIGHEID DIE U KUNT VERTROUWEN
De Toyota bZ4X is uitgerust met tal van veiligheidsfuncties zodat u met een gerust gemoed
onderweg bent. Geniet onder meer van de nieuwste Toyota Safety Sense-technologie
met Driver Emergency Stop Assist (DESA) en Over the Air Updates (OTA). In de stad of ver
daarbuiten? In de Toyota bZ4X bent u veilig.
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WAAROM KIEZEN VOOR EEN OPLAADBARE
ELEKTRISCHE TOYOTA?
Met meer dan 25 jaar ervaring baant Toyota de weg naar een 100% elektrische toekomst.
Toyota verkocht al ruim 18 miljoen geëlektrificeerde voertuigen en biedt u de keuze uit maar
liefst 17 geëlektrificeerde modellen: de innovatiekracht van het merk is indrukwekkend
en maakt klanten over de hele wereld gelukkig. Dankzij de uitgebreide ervaring in de
ontwikkeling van batterijtechnologie en een efficiënt energiebeheer zijn de oplaadbare
elektrische voertuigen van Toyota betrouwbaar en duurzaam.
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VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe ver kan ik met één laadbeurt
rijden? Met de Toyota bZ4X rijdt u meer
dan 450 km* zonder dat u zich zorgen moet
maken over het laden van uw batterij.

Waar kan ik laden? U kunt de batterij
opladen via een speciale wallbox, een
stopcontact of een snellaadpunt op tal
van openbare plaatsen. Toyota Connected
Services helpt u een laadpunt in uw buurt
te vinden, in heel Europa.
Hoe laad ik mijn Toyota bZ4X op?
Met een laadkabel kunt u de batterij heel
gemakkelijk, handig en perfect veilig
opladen aan een wallbox, een stopcontact
of een openbaar snellaadpunt.

Hoelang duurt een laadbeurt?

Hoelang gaat de batterij mee?

De duur is afhankelijk van het geleverde
vermogen. Aan een openbaar laadpunt kunt
u snelladen in zo’n 25 minuten. Opladen
thuis via een wallbox of stopcontact duurt
tussen 10 en 19 uur.

Onze oplaadbare elektrische voertuigen
zijn net zo betrouwbaar als elk ander
Toyota-model. Op voorwaarde dat uw
wagen jaarlijks op controle komt, zijn wij
er zeker van dat uw Toyota bZ4X-batterij,
zelfs na 10 jaar, nog altijd 90% van haar
oorspronkelijke capaciteit haalt.

Kan ik rekenen op lage
gebruikskosten? Oplaadbare voertuigen
helpen u te besparen. U betaalt geen
brandstofkosten meer en dankzij de
speciale wallbox geniet u van een snelle en
kostenefficiënte laadoplossing thuis.

Wat is het verschil tussen een hybride
en een elektrische wagen? Er is
inderdaad een belangrijk verschil tussen
hybride en elektrische auto’s. Een hybride
auto schakelt tussen de elektrische en de
benzinemotor. Bovendien laadt de batterij
zelf op. Een oplaadbare elektrische wagen
werkt alleen op een elektrische motor en
heeft dus ook geen uitstoot.

* Het rijbereik is afhankelijk van het gekozen voertuig
en uitrustingsniveau.
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Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het officiële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt uw wagen automatisch gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, tot uw
wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden. | Gecombineerde cyclus volgens de WLTP-normen. De bovenstaande cijfers stemmen overeen met de Europese testnormen voor vergelijkingsdoeleinden
en weerspiegelen niet de normale rijresultaten weer. De in deze brochure vermelde waarden zijn op heden de enige officiële waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. | Alle informatie in deze brochure
was correct bij het ter perse gaan. Informatie over specificaties en uitrusting kan van land tot land verschillen. Koetswerkkleuren kunnen licht afwijken van de in deze brochure gedrukte kleuren. | Toyota Belgium NV
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan specificaties en uitrusting. | Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Toyota Belgium NV. | © 2022 Toyota Belgium NV.
Bijkomende informatie vindt u op www.toyota.be of in uw erkende Toyota-verkooppunt in België.
M9722-0BZ4X-NL

