
RAV4 PLUG-IN 
HYBRID



DUBBEL  
DNA

RIJKE SUV-ERFENIS, DYNAMISCH DUBBEL DNA

De RAV4 Plug-in hybride combineert onze  
krachtigste hybride technologie ooit met uitstekende 
EV-capaciteit om u nog verder, nog schoner te 
laten rijden. Onder het geavanceerde design laat 
de dubbele energie, geleverd door onze hybride 
technologie van de vierde generatie en een  
lithium-ionbatterij van hoge capaciteit, u toe om  
direct te accelereren en te genieten van een in deze 
klasse ongekend rijbereik.
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Hybrid 
2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT
Vermogen  306  pk 
Verbruik§ 1.0 l/100 km 
CO₂§ 22 g/km 
0–100 km/u 6.0 
Elektrisch rijbereik* 75 km 

Uw weg naar echte EV  
Schakel naadloos van hybride naar zuivere EV met de 
rijstandkiezer met vier modi. In de standaard EV-modus 
heeft de RAV4 Plug-in hybride een bereik van 75 km* en tot 
135 km/u met nul-uitstoot, enkel op elektrisch vermogen. 
Als de batterij leeg is, kan het effi  ciënte hybride systeem van 
de RAV4 u probleemloos naar uw bestemming brengen.

e-CVT = electronically controlled Continuously 
Variable Transmission
* Afhankelijk van rijomstandigheden en batterijniveau.
§ WLTP, gecombineerde cyclus. 

SCHONE 
ENERGIE

DIRECT VERMOGEN, ONGEËVENAARDE EFFICIËNTIE

Krachtig, dynamisch en stevig op zijn wielen – de 
RAV4 Plug-in hybride levert prestaties die een 
klasse op zich vormen. Met een 2,5-liter Hybrid 
Dynamic Force-benzinemotor en een intelligent 
vierwielaandrijfsysteem (AWD-i) sprint hij in slechts 
6,0 seconden van 0 naar 100 km/u dankzij zijn 
indrukwekkende tractie en wonderbaarlijk vermogen 
van 306 pk. 

De beste CO₂-uitstoot (22 g/km) en het beste 
brandstofverbruik (1,0 l/100 km)§ in zijn klasse bewijzen 
dat de efficiëntie van de RAV4 Plug-in hybride 
afgestemd is op zijn moeiteloze prestaties. Een nieuwe 
18,1 kW lithium-ionbatterij zorgt voor een rijbereik 
van 75 km* op zuiver EV-vermogen, terwijl de 6,6 kW 
boordlader de batterij in 2,5 uur volledig oplaadt.

Opties en uitrustingen kunnen verschillen naargelang de gekozen versie.
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Aanraakscherm van 10,5" 
Het 10.5" aanraakscherm toont alle belangrijke 
informatie op een enkele plaats. Dankzij Smart Voice 
Assist-technologie kunt u voortaan nog beter focussen 
op de weg voor u.

Interieur 
Van een head-up display en een JBL Premium-
audiosysteem met 9 luidsprekers tot draadloos 
opladen en een 230 V-stopcontact in de koff erbak 
zorgt het verfi jnde interieur van de RAV4 Plug-in 
hybride voor compromisloos comfort en gemak.

Connectiviteit 
Naast Apple CarPlay™ en Android Auto™ voor muziek, 
telefoonoproepen en nog veel meer, kunt u met de 
MyT-smartphone-app het batterijniveau controleren, 
oplaadtijden plannen, de voor- en achterruiten 
ontdooien en zelfs de cabine van de RAV4 Plug-in 
hybride vooraf afkoelen of verwarmen.

INTERIEUR 
STYLE

VERFIJND EN GECONNECTEERD, 
DE IDEALE RUIMTE OM OP TE LADEN

De stijlvolle cabine van de RAV4 Plug-in hybride 
vormt de ideale setting voor stille, moeiteloze prestaties. 
Sportieve lederen zetels en een groot panoramisch 
dak waarborgen dat ritten in het ruimtelijke, verfijnde 
interieur luchtig en comfortabel aanvoelen, terwijl 
een kofferruimte van 520 l flexibele laadruimte biedt 
met een minimale uitsteek van de batterij. 

Opties en uitrustingen kunnen verschillen naargelang de gekozen versie.
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TOYOTA 
T-MATE 

ALTIJD VEILIG ONDERWEG

De T-Mate-systemen ondersteunen u en helpen u om 
veiliger te rijden op de snelweg, in de stad of op een 
parking. Met T-Mate zijn u en uw passagiers altijd in 
veilige handen.

Een van de belangrijkste functies is het Pre-Collision 
System. Dit systeem detecteert gevaarlijke situaties 
en helpt u aanrijdingen met andere voertuigen, 
voetgangers en fietsers te voorkomen. U ziet en 
hoort een waarschuwing, en voelt dat de remmen 
worden ingedrukt. Indien u niet op tijd remt, drukt 
het systeem de remmen automatisch in om een 
aanrijding te voorkomen of om de impact ervan te 
beperken. Daarnaast krijgt u ondersteuning van de 
nieuwe Intersection Collision Avoidance Support 
en Emergency Steering Assist bij het afslaan op een 
kruispunt en bij ontwijkende manoeuvres. Deze 
functies maken deel uit van het Toyota Safety Sense-
pakket, dat de allernieuwste technologieën omvat om 
de meest frequente ongelukken te voorkomen.

RIJD EN PARKEER NOG VEILIGER  
EN GEMAKKELIJKER 

Toyota doet er alles aan om het aantal 
verkeersongevallen tot nul terug te brengen. Daarom 
beschikt de RAV4 PHEV over innovatieve rij- en 
parkeerhulpsystemen. De Panoramic View Monitor 
combineert de beelden van vier camera’s tot een 
360°-weergave van uw omgeving. Zo ziet u werkelijk 
alles! Zelfs als u uw auto in een krappe parkeerplaats 
manoeuvreert. Toch iets aan uw aandacht ontsnapt? 
De Blind Spot Monitor houdt uw dode hoeken in 
het vizier en waarschuwt u indien nodig. Het Rear 
Seat Reminder System helpt u om niets of niemand 
onbedoeld in de auto achter te laten.

12,3" TFT combimeter 
Op de nieuwe 12,3" TFT combimeter ziet u tijdens het 
rijden alle belangrijke informatie recht voor u.
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Voornaamste uitrustingen
— 18" lichtmetalen velgen
— Tijdelijk reservewiel
— Smart Entry & Start systeem
— Navigatiesysteem
— Apple CarPlayTM & Android AutoTM

— Parkeersensoren voor- & achteraan
— Blind Spot Monitor
— Rear Cross Traffi  c Alert
— Draadloze oplader voor smartphone
— 10,5" multimedia aanraakscherm

Voornaamste uitrustingen 
(bovenop Dynamic Plus)
— JBL Premium Sound System
— 9 luidsprekers
— Panoramic View Monitor
— Digitale achteruitkijkspiegel
— Head up display
— Proluxe synthetisch lederen interieur

— Achteruitrijcamera
— Verwarmd stuurwiel
— Verwarmde zetels
— Toyota Safety Sense

Optioneel Executive Pack
— Panoramic View Monitor
— Digitale achteruitkijkspiegel
— Proluxe synthetisch lederen interieur
— Head up display

DYNAMIC PLUS PREMIUM PLUS
Optioneel Panoramisch open dak
— Bandenherstelkit ipv tijdelijk 

reservewiel

1110
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Head Up Display 
Keep up to date on your 
effi  ciency and other 
essential information, 
without taking your eyes 
off  the road. 

Voornaamste uitrustingen
(bovenop Premium Plus)
— Bi-tone koetswerkkleur
— Bestuurderszetel met 

geheugenfunctie
— Elektrisch regelbare 

passagierszetel vooraan
— Geventileerde zetels vooraan
— Lederen zetelbekleding
— 19" lichtmetalen velgen

Optioneel Panoramisch open dak
— Bandenherstelkit ipv tijdelijk 

reservewiel

Optie
— Elektrisch panoramisch open dak

STYLE PLUS
Voornaamste uitrustingen 
(bovenop Style Plus)
— Geen tijdelijk reservewiel
— Bandenherstelkit
— GR Sport interieur afwerkingen
— GR Sport exterieur afwerkingen
— Geen geventileerde zetels vooraan
— GR Sport zetelbekleding

GR SPORT

1312
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CHROME

Benadruk het design van uw voertuig 
met de verchroomde afwerkingen.

1. Verchroomde ko� er sierlijst

2. Verchroomde zijlijsten

1. Trekhaak
Pro� teer optimaal van het trekvermogen van uw 
RAV4. Maak de keuze tussen een vaste of afneembare 
trekhaak van 7- of 13-polig.

2. Dakdragers
De vergrendelbare dakdragers vormen een stevige 
basis voor het bevestigen van dakko� ers en 
� etsdragers.

3. Dakko� er
De dakko� er heeft een e�  ciënt design en biedt een 
grote capaciteit aan laadvolume. Hij is vergrendelbaar 
en kan openen langs beide kanten voor het 
gebruiksgemak te vergroten. Hij is beschikbaar in 
zwart of grijs en met een laadvolume van 300L of 460L.

4. Fietsendrager
Afsluitbare � etsendrager (� ets en stang) aan beide 
zijden van het voertuig te monteren. 

5. Skidrager
Gemakkelijk te gebruiken skidrager om 6 paar ski’s of 
4 snowboards te dragen.

ACCESSOIRES
SUV 

Combineer bescherming en stijl 
met de opstaptreden. Ze behouden 
het premium uiterlijk van de auto en 
beschermt de carrosseriedelen die 
gevoelig zijn voor krassen.

Belangrijkste kenmerken:
— Opstaptreden
— 19" lichtmetalen velgen, Silver

TRANSPORT 

Of het nu gaat om het vervoeren 
van de passies van het leven of 
extra ruimte, deze accessoires 
bieden oplossingen voor al uw 
reisbehoeften op de weg. 

1. 2. 

4. 

5. 

2. 

3. 

1. 

1514



CHROME

Benadruk het design van uw voertuig 
met de verchroomde afwerkingen.

1. Verchroomde ko� er sierlijst

2. Verchroomde zijlijsten

1. Trekhaak
Pro� teer optimaal van het trekvermogen van uw 
RAV4. Maak de keuze tussen een vaste of afneembare 
trekhaak van 7- of 13-polig.

2. Dakdragers
De vergrendelbare dakdragers vormen een stevige 
basis voor het bevestigen van dakko� ers en 
� etsdragers.

3. Dakko� er
De dakko� er heeft een e�  ciënt design en biedt een 
grote capaciteit aan laadvolume. Hij is vergrendelbaar 
en kan openen langs beide kanten voor het 
gebruiksgemak te vergroten. Hij is beschikbaar in 
zwart of grijs en met een laadvolume van 300L of 460L.

4. Fietsendrager
Afsluitbare � etsendrager (� ets en stang) aan beide 
zijden van het voertuig te monteren. 

5. Skidrager
Gemakkelijk te gebruiken skidrager om 6 paar ski’s of 
4 snowboards te dragen.

ACCESSOIRES
SUV 

Combineer bescherming en stijl 
met de opstaptreden. Ze behouden 
het premium uiterlijk van de auto en 
beschermt de carrosseriedelen die 
gevoelig zijn voor krassen.

Belangrijkste kenmerken:
— Opstaptreden
— 19" lichtmetalen velgen, Silver

TRANSPORT 

Of het nu gaat om het vervoeren 
van de passies van het leven of 
extra ruimte, deze accessoires 
bieden oplossingen voor al uw 
reisbehoeften op de weg. 

1. 2. 

4. 

5. 

2. 

3. 

1. 

1514



OPWINDENDE 
TINTEN

EXTERIEURKLEUREN

Van Midnight Blue tot Flame Red kunt u kiezen uit 
diverse opvallende kleuren om uw persoonlijkheid te 
weerspiegelen. Voor nog meer impact combineert u een 
Attitude Black-dak met geselecteerde carrosseriekleuren
voor een boeiende tweetonige afwerking.

BI-TONE KLEUREN

218 Attitude Black roof*
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Zwart stoff en 
zetelbekleding
Standaard op 
Dynamic Plus

Zwart Proluxe interieur
Optioneel op 
Dynamic Plus 
Standaard op 
Premium Plus

Zwart Leder interieur
Standaard op 
Style Plus

GR SPORT Pro-Luxe 
lederen en Suede 
bekleding, zwart met 
silver stiksels 
Standaard op 
GR SPORT

FINISHING
TOUCHES

WIELEN & INTERIEUR

Vervolledig uw look met een keuze 
uit opvallende 18" en 19" lichtmetalen 
velgen met gepolijste details. 
Binnenin de nieuwe RAV4 Plug-in, 
de hybride zwarte afwerkingsopties 
gaan van lederstijl tot echt leder met 
contrasterend rood stiksel, om een 
extra sportieve touch 
toe te voegen.

1. 18" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks)
Optioneel op alle versies 
2. 18" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks)
Optioneel op alle versies  
3. 18" lichtmetalen velgen (5-spaaks)
Standaard op Dynamic Plus en Premium Plus
4. 19" lichtmetalen velgen (5-spaaks)
Standaard op Style Plus
5. 18" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks)
Optioneel op alle versies 
6. 18" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks)
Optioneel op alle versies  
7. 19" GR SPORT zwarte lichtmetalen velgen 
(5-dubblespaaks) 
Standaard op GR SPORT 

1. 

5. 6. 7. 

2. 3. 4. 
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SPECIFICATIES
MOTOR

  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Motorcode A25A-FXS

Aantal ciliners 4, in lijn

Kleppenmechanisme 16-Valve DOHC, VVT-iE 
(Intake), VVT-i (Exhaust)

Injectiesysteem Brandstofinjectie

Cilinderinhoud (cc) 2487

Boring x slag (mm x mm) 87.50 x 103.48

Compressieratio 14.01:1

Maximum motorvermogen (pk) 185

Maximum motorvermogen (kW/tpm) 136/6000

Maximum koppel (Nm/tpm) 227/3200-3700

Totaal systeem vermogen (pk) 306

Totaal systeem vermogen (kW) 225

  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Verbruik en CO2

Verbruik, gecombineerde cyclus (NEDC) l/100km) 1.2

Verbruik, gecombineerde cyclus (WLTP) l/100km) 1.0

CO2, gecombineerde cyclus (NEDC) g/km 26

CO2, gecombineerde cyclus (WLTP) g/km 22

Aanbevolen brandstof 95 of meer

Inhoud brandstoftank (liter) 55

Diverse emissies

Euro klasse EURO 6 AP

CO (mg/km) 126.1

THC (mg/km) 13.3

NMHC (mg/km) 11.5

NOx (mg/km) 4.2

Geluidsniveau voorbijrijdend (dB(A)) 64.0

e-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission

Het brandstofverbruik, CO₂ en geluidswaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een basisproductievoertuig, overeenkomstig de vereisten van de Europese
wetgeving gepubliceerd door de Europese Commissie. Voor meer informatie of indien u interesse heeft in de aankoop van een basisproductievoertuig, gelieve contact op te nemen
met Toyota Motor Europe NV/SA. Het brandstofverbruik en CO₂ -waarden van uw voertuig kunnen afwijken van de metingen. Rijgedrag zowel als andere factoren (zoals wegcondities,
verkeer, voertuigconditie, geinstalleerde uitrusting, belasting, aantal passagiers, ...) spelen een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en CO₂ -uitstoot van de wagen.

STURING
  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Draaicirkel - muur (m) 11.4

REMMEN

Vooraan Geventileerde schijf -  
2 cilinders

Achteraan Geventileerde schijf -  
1 cilinder

OPHANGING

Vooraan MacPherson strut

Achteraan Double wishbone

PRESTATIES
  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Maximum snelheid (km/u) 180

0–100 km/u (s) 6.0

GEWICHT & SLEEPVERMOGEN

Voertuiggewicht (kg) 4010

Leeggewicht (kg) 1910-2000

Sleepvermogen geremd (kg) 1500

Sleepvermogen ongeremd (kg) 750

INTERIEUR

Breedte (mm) 1515

Hoogte (mm) 1210 / 1230

Breedte laadruimte (mm) 1355

Hoogte opbergruimte (mm) 829 / 845

Lengte opbergruimte (2 zitplaatsen) (mm) 1855

VDA laadruimte (5 zitplaatsen - tot hoedeplank) 520

EXTERIEUR

Lengte (mm) 4600

Breedte (mm) 1855

Hoogte (mm) 1685 / 1690

Spoor vooraan (mm) 1600 / 1610

Spoor achteraan (mm) 1630 / 1640

Overhang vooraan (mm) 910

Overhang achteraan (mm) 1000

Wielbasis (mm) 2690
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Ga voor meer informatie over de Toyota 
Environmental Challenge naar:  
www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/
environmental-sustainability of neem contact op 
met uw plaatselijke Toyota-dealer.

UNIEK: 10 JAAR GARANTIE*
Wist u dat Toyota de enige constructeur is die 10 jaar 
garantie biedt op zijn wagens? Als u uw wagen 
jaarlijks laat onderhouden binnen het officiële 
net van Toyota, wordt uw wagen automatisch een 
jaar lang gedekt door de Toyota Relax-garantie. 
En dat jaar na jaar, tot uw wagen 10 jaar wordt of 
200.000 kilometer op de teller heeft staan.

10 JAAR WEGBIJSTAND*
Bij uw jaarlijkse onderhoud binnen het officiële net 
van Toyota krijgt u bovendien ook telkens een jaar 
wegbijstand van Toyota Eurocare.  
U kunt 24u/24 en 365 dagen per jaar beroep doen 
op Toyota Eurocare bij pech of een ongeval, in meer 
dan 30 Europese landen. Onze wegbijstand dekt 
de bestuurder, de passagiers, de wagen en een 
aanhangwagen of caravan.

GENIET ZORGELOOS  
VAN UW TOYOTA

ONDERHOUDSPROGRAMMA
Met een onderhoud binnen het officiële net van 
Toyota kunt u op beide oren slapen: niet alleen 
worden uw garantie en uw wegbijstand zo met 
een jaar verlengd, maar bovendien bent u zeker 
van de expertise van onze technici en van originele 
wisselstukken. U vindt de onderhoudskalender voor 
uw Toyota in uw onderhoudsboekje.

ORIGINELE WISSELSTUKKEN EN ACCESSOIRES
De wisselstukken en accessoires van Toyota worden 
met evenveel zorg, oog voor detail en kwaliteit 
vervaardigd als de wagens van Toyota.

Bij Toyota gaan we verder dan het creëren 
van milieuvriendelijke auto’s. We willen 
de wereld beter achterlaten dan we haar 
vonden. Daarom heeft Toyota voor 2050 
zes milieudoelstellingen geformuleerd. 
Stuk voor stuk uitdagend, maar we zijn 
vastbesloten om positieve en duurzame 
impact te maken. Op onze maatschappij  
en op de wereld als geheel.

TOYOTA 2050
ENVIRONMENTAL
CHALLENGE & 
LIFECYCLE POLICY

*  De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd  
door TÜV Rheinland en gecertificeerd volgens de ISO 14040/14044 normen.

DOELSTELLING 1
NIEUWE VOERTUIGEN –  
NUL CO₂-UITSTOOT 

In 2050 willen we de CO₂-uitstoot van onze 
voertuigen hebben gereduceerd met 90%, ten 
opzichte van het niveau in 2010. Om dit te bereiken, 
promoten we de ontwikkeling van nieuwe voertuigen 
met lage of zelfs geen schadelijke uitstoot.

DOELSTELLING 2
LIFE CYCLE – NUL CO₂-UITSTOOT 
 

We werken aan meer milieuvriendelijke designs –  
en analyseren en verfijnen deze modellen totdat de 
impact op het milieu zo laag mogelijk is, gedurende 
de gehele levenscyclus*.

DOELSTELLING 3
FABRIEK – NUL CO₂-UITSTOOT
 

Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken te 
reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren 
van door ons gebruikte technologieën en schakelen 
we over op alternatieve energiebronnen. We zijn 
vastbesloten om onze fabrieken energiezuiniger  
te maken en vaker gebruik te maken van duurzame 
energiebronnen, zoals zonne- en windenergie  
en waterstof. 

DOELSTELLING 4
MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN  
VAN WATERVERBRUIK 

We zijn gestart met het opvangen van regenwater in 
onze productiefaciliteiten. Tevens hebben we nieuwe 
zuiveringsmethodes ontwikkeld, zodat we water 
kunnen hergebruiken of veilig kunnen terugvoeren
in de lokale watervoorraad.

DOELSTELLING 5
STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE EN SAMENLEVING 

Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging van  
het hergebruik van materialen. Met als resultaat 
dat 95% van iedere Toyota RAV4 nu herbruikbaar is. 
Daarbij bieden we nieuwe en innovatieve methoden 
om uw voertuig in te leveren, wanneer hij uiteindelijk 
het einde van zijn reis bereikt.

DOELSTELLING 6
VORMEN VAN EEN SAMENLEVING  
IN HARMONIE MET DE NATUUR 

Om in harmonie te leven met de natuur, 
organiseren wij herbebossing, planten we bomen 
en groene stadstuinen en voeren we tal van andere 
groene initiatieven uit, op onze eigen grond en in 
de wijdere wereld.
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TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID
UNCOMPROMISING ENERGY

www.toyota.be

* Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en onderworpen aan voorwaarden. | 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. 

M9723-RAV4P-HEVNL

1,0 l/100 km* 

22 g/km*


