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MAAK KENNIS MET TOYOTA
BEYOND ZERO
Een spannend nieuw elektrisch tijdperk breekt aan. De gloednieuwe
Toyota bZ gaat ‘beyond zero’ op het vlak van emissie. Hij staat dan ook
symbool voor een ongeziene ervaring die uw leven voorgoed verandert.
De nieuwe generatie innovatieve wagens met batterijaandrijving combineert
een gestroomlijnd, modern design en uitzonderlijke prestaties. Deze
emissievrije wagen is anders dan alle andere. Stap in en ervaar het zelf.
Een kleinere impact op de planeet, een voortreffelijke motor en innovatieve
functies? De Toyota bZ reeks biedt u dit alles en meer. Geëlektrificeerde
mobiliteit is beter voor iedereen ... dankzij de Toyota bZ.
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VOLLEDIG ELEKTRISCH.
MET VIERWIELAANDRIJVING
Door net een stap verder te gaan, overtreffen we uw verwachtingen.
Als eerste telg van de Toyota bZ-familie maakt de Toyota bZ4X de weg vrij
voor de elektrische generatie. Een krachtig koetswerk en dynamisch
SUV-design worden gecombineerd met een eersteklas vierwielaandrijving
en een groot elektrisch rijbereik. Met de Toyota bZ4X rijdt u vol vertrouwen
waar u maar wilt. De Toyota bZ4X is innovatief, efficiënt en betrouwbaar:
door de lange levensduur van zijn batterij hebt u nog meer gemoedsrust.
Ervaar hoe spannend volledig elektrisch rijden kan zijn.
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ELEKTRISCH AANGEDREVEN
GEDREVEN DOOR EMOTIES
Geniet van de vrijheid om te gaan waar u maar wilt. Toyota heeft bijna
25 jaar ervaring in batterijtechnologie. En dat biedt u een flink voordeel,
want de Toyota bZ4X kan meer dan 500 km* rijden met één laadbeurt.
Hiermee kunt u zo goed als overal naartoe gaan, altijd met een gerust
gemoed. Aan een openbare snellader laadt u de batterij tot 80 % op
in zo’n 30 minuten§ dankzij het snellaadsysteem van 150 kW. Maar het
allerbeste? Uw wagen rijdt volledig emissievrij.

* WLTP-cyclus. Het rijbereik is afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau,
de aandrijving en de lokale rijomstandigheden.
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STIJLVOLLE, STOERE SUV
De Toyota bZ4X oogt stoer en stijlvol tegelijk. Hij voelt zich net zo
zeer thuis in de stad als ver daarbuiten. Het moderne gestroomlijnde
silhouet van een elektrische wagen wordt gecombineerd met het
zelfzekere, aanwezige karakter van een SUV. Het resultaat? Een
uniek statement in design. De kenmerkende smalle ‘hammerhead’
koplampen leggen de nadruk op het krachtige postuur van de wagen.
De uitgesproken zwarte wielbogen geven de SUV-look een originele
toets. Het lage dak en het smalle rooster onderaan dragen bij tot de
uitzonderlijke aerodynamica: door minder luchtweerstand geniet u
van een nog vlottere rit.
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KLAAR VOOR ELK TERREIN.
ELKE UITDAGING
Weer of geen weer ... Geniet van de eersteklas vierwielaandrijving
in de Toyota bZ4X. De nieuw ontwikkelde AWD X-MODE zorgt
voor nog betere prestaties en meer veiligheid. Met zijn geweldige
vierwielaandrijving is de Toyota bZ4X klaar voor elk terrein. Omdat
we graag uw verwachtingen overtreffen, biedt de Toyota bZ4X u een
zorgeloze rijervaring. Keer op keer, ongeacht de rijomstandigheden.

KLAAR VOOR ELK AVONTUUR
De X-MODE is baas op elk terrein
1. Sneeuw / Vuil 2. Diepe sneeuw / Modder 3. Gripcontrole
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PUUR ELEKTRISCH,
PUUR GENIETEN
De Toyota bZ4X staat voor ongeremd rijplezier. Met zijn lage
zwaartepunt, onder de vloer geplaatste batterij en uitstekende
vierwielaandrijving is de Toyota bZ4X uiterst stabiel en perfect
manoeuvreerbaar. Door de One pedal-bediening geeft u gas en
vertraagt u door alleen het gaspedaal te gebruiken. Zo rijdt u meteen
ook zuiniger. De elektrische batterij zorgt bovendien voor een zeer
responsief rijgedrag. Ongeëvenaarde prestaties verzekerd dus.
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ONTWORPEN VOOR
ELK AVONTUUR
Ook binnen in de Toyota bZ4X merkt u meteen dat elektrisch rijplezier
hand in hand gaat met het praktische rijgemak van een SUV. Het ruime
interieur biedt plaats aan vijf passagiers en is voorzien van allerlei
eersteklas functies. Zo geniet iedereen van een aangename rit in verfijnd
comfort. Achteraan is er veel beenruimte en met een volledig vlakke vloer
is er meer dan voldoende plaats voor iedereen. Het panoramadak doet
het interieur baden in het licht en biedt een uitstekend zicht. Maak kennis
met een zelfzekere SUV waarin elektrische innovatie primeert.

RUIMER DAN RUIM
Dankzij de lange wielbasis hebt u veel beenruimte
achterin en de koffer is met zijn 452 l verrassend groot.
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REIS IN EERSTE KLAS
Rust, ruimte en absoluut eerste klas ... het uitnodigende interieur van
de Toyota bZ4X verwelkomt u in pure luxe. Door een overvloed aan
functioneel gemak vertoeft u maar al te graag in de Toyota bZ4X.
De slim ontworpen cockpit en het ruime interieur stralen verfijning uit.
De elegante Scandinavische texturen en satijnen details dompelen alle
inzittenden onder in optimaal comfort. Dankzij de warme sfeer voelt u
zich meteen thuis in de Toyota bZ4X.

LUXUEUZE DETAILS
Luxueus geperforeerd textiel en zachte
armsteunen creëren een gastvrij interieur.
Geniet van weelderig comfort.
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ALTIJD ONDERWEG,
ALTIJD GECONNECTEERD
De intelligente cockpit garandeert een vlekkeloze synchronisatie tussen
uw auto en uw smartphone. Download de MyT-app op uw smartphone
en maak het u onderweg nog gemakkelijker. Uw wereld was nog nooit
zo geconnecteerd. In de app kunt u het batterijniveau controleren,
laadbeurten plannen, reisgegevens bekijken en zelfs uw wagen vanop
afstand bedienen. Schakel bijvoorbeeld de airconditioning in om het
interieur voor vertrek te verwarmen of te koelen.

BLIJF VERBONDEN MET UW WAGEN
Wist u dat u de juiste temperatuur op voorhand kunt
instellen en vanop afstand de airconditioning kunt
bedienen? Allemaal dankzij de handige MyT-app.
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EEN STAP VOORUIT
MET INTELLIGENTE
TECHNOLOGIE
De Toyota bZ4X is een plezier om in te rijden. Daarvoor zorgen onder
andere de unieke rijpositie en intuïtief geïntegreerde technologie.
Het indrukwekkende multimediasysteem maakt gebruikt van Toyota
SmartConnect+. Dankzij over-the-air technologie bent u altijd perfect
op de hoogte van realtime route- en verkeersinformatie, wegenwerken
en beschikbare parkeerplaatsen. Het 12,3" touchscreen toont alle
belangrijke informatie op één plaats. Dankzij de Voice Agenttechnologie kunt u voortaan nog beter focussen op de weg voor u.

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG
Een slank, laag instrumentenpaneel geeft belangrijke
gegevens zoals snelheid en brandstofniveau weer. U ziet
alles net boven het stuurwiel, perfect op ooghoogte dus.
Specificaties en voorzieningen variëren mogelijk naargelang van het uitrustingsniveau.

21

22

GEMAKKELIJK LADEN
OP ELKE LOCATIE
Met zijn betrouwbare rijbereik en uitstekende batterijcapaciteit rijdt u in
de Toyota bZ4X naar elke bestemming. Tijd om op te laden? Kies uit de
verschillende mogelijkheden. De Toyota bZ4X heeft een ingebouwde
lader met een Combined Charging System (CCS2). U kunt ‘s nachts
opladen via uw Home Wall Box. Hiermee laadt u de batterij volledig op
in 6,5* tot 10 uur. Hebt u een lange rit voor de boeg? Zoek dan alvast
een openbaar laadpunt via de MyT-app. In amper 30 minuten§ is de
batterij weer tot 80 % opgeladen.

* Met ingebouwde lader (OBC) van 11 kW, later in 2022 beschikbaar.
§
Afhankelijk van lokale omstandigheden.
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MET TOYOTA T-MATE
BENT U VEILIGER
ONDERWEG
De Toyota bZ4X is voorzien van T-Mate – uw
handige copiloot – met talrijke toonaangevende
veiligheidsfuncties. T-Mate bestaat uit een aantal
systemen die speciaal zijn ontworpen om u te
ondersteunen en meer veiligheid te bieden. Op
de snelweg, in de stad of op het parkeerterrein.
Dankzij T-Mate bent u altijd in veilige handen.
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PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Het Pre-Collision System detecteert
en helpt u aanrijdingen met andere
voertuigen, voetgangers en fietsers
te voorkomen. De bestuurder
ziet en hoort een waarschuwing,
en voelt dat de remmen worden
ingedrukt. Indien hij niet op tijd
remt, drukt het systeem de remmen
automatisch in om een aanrijding
te voorkomen of om de impact
ervan te beperken. Het systeem
detecteert voertuigen, voetgangers,
fietsers en motorfietsen. Daarnaast
krijgt u ondersteuning van de
Intersection Collision Avoidance
Support en Emergency Steering
Assist bij afslaan op een kruising en
ontwijkende manoeuvres.

De Automatic High Beam detecteert
koplampen van aankomend
verkeer. Indien het systeem
koplampen detecteert, schakelt
het automatisch de grootlichten
uit en de dimlichten in. Zodra het
voertuig is voorbijgereden, gaan
de grootlichten automatisch weer
aan. Het grote voordeel? U en
andere weggebruikers zijn veiliger
onderweg in het donker.

EMERGENCY DRIVING STOP
SYSTEM (EDSS)
Als het systeem een tijd lang geen
reactie van de bestuurder vaststelt,
wordt deze gewaarschuwd met
een geluidssignaal. Indien er nog
geen reactie volgt, vertraagt de
wagen automatisch tot hij volledig
stilstaat op de huidige rijstrook.
De knipperlichten waarschuwen
andere weggebruikers en
de deuren gaan open zodat
hulpdiensten, indien nodig, vlot
toegang hebben.

LANE TRACE ASSIST (LTA)
Met ons Lane Trace Assist-systeem
is rijden op de snelweg veel veiliger.
Het helpt u in het midden van uw
rijstrook te blijven. Zodra u afwijkt,
zal de stuurassistent zachtjes
bijsturen.

ROAD SIGN ASSIST (RSA)
De Road Sign Assist monitort
de verkeersborden en geeft
handige informatie op het
bestuurdersscherm weer, zoals
de geldende snelheidslimiet of
een inhaalverbod. Het systeem
waarschuwt ook met een
lampje en een geluidssignaal
wanneer de bestuurder een
verkeersbord negeert. Op basis
van RSA-gegevens kunt u de
snelheidsbegrenzer instellen.
Zo overschrijdt u de snelheidslimiet
niet en loopt u dus geen risico
op boetes.

FULL SPEED RANGE ADAPTIVE
CRUISE CONTROL (ACC)
Dit systeem houdt een vooraf
ingestelde afstand tot uw
voorligger aan. Komt u te dichtbij,
dan vermindert het systeem uw
snelheid. Indien nodig drukt het de
remmen in en worden de remlichten
ingeschakeld. De Full Range ACC
kan de wagen zelfs volledig tot
stilstand brengen wanneer het
voertuig voor u plots stopt. Als u
zachtjes op het gaspedaal drukt
of de ACC-toets indrukt, vertrekt
de wagen weer. Als uw wagen met
Road Sign Assist (RSA) is uitgerust,
herkent hij ook de verkeersborden
met maximale snelheid langs de
weg. Indien nodig, past hij uw
snelheid aan.
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ALTIJD OP DE UITKIJK
VOOR U
De Toyota bZ4X is uitgerust met innovatieve T-Mate rijhulpfuncties zoals
Safe Exit Assist, Rear Seat Reminder System, Driver Monitor Camera,
Adaptive High-Beam System ... U kunt dus met een gerust gemoed op
weg, want u en andere weggebruikers zijn in veilige handen.

SAFE EXIT ASSIST (SEA)
Met de radar van de Blind Spot
Monitor detecteert het systeem of
er voertuigen of fietsers naderen,
zodat u en uw passagiers veilig
kunnen uitstappen. Bij risico op een
aanrijding worden de inzittenden
gewaarschuwd door een lampje
in de buitenspiegel en op het
multi-infodisplay. Ook klinkt er een
geluidssignaal.

BLIND SPOT MONITOR (BSM)
De Blind Spot Monitor waarschuwt
de bestuurder voor voertuigen die
hij niet in de buitenspiegels kan
opmerken. Dit is bijzonder handig
bij het inhalen!

DRIVER MONITOR
CAMERA (DMC)
De camera boven het stuur monitort
voortdurend of de bestuurder alert
blijft en geeft een waarschuwing
bij tekenen van vermoeidheid. De
input wordt door het Emergency
Driving Stop System verwerkt en
dit systeem schakelt in wanneer de
bestuurder geen reactie geeft.

Specificaties en voorzieningen variëren mogelijk naargelang het uitrustingsniveau.

ADAPTIVE HIGH-BEAM
SYSTEM (AHS)
Dit systeem zorgt voor de best
mogelijke zichtbaarheid voor
alle weggebruikers wanneer het
buiten donker is. Het optimaliseert
automatisch de lichtbundel
van de koplampen. Het gebied
met aankomend verkeer wordt
uitgeschakeld. Zo worden andere
bestuurders niet verblind door
uw grootlichten, terwijl u toch
voldoende licht hebt.

AUTOMATIC REAR FLASHING
HAZARD LIGHTS (ARFHL)
Het systeem waarschuwt voor
achterliggende voertuigen door de
knipperlichten in te schakelen bij
een groot risico op een aanrijding
langs de achterkant.

REAR SEAT REMINDER
SYSTEM (RSRS)
De bestuurder ontvangt een
waarschuwing indien hij iets
of iemand achter in de wagen
achterlaat. Het instrumentenpaneel
geeft een waarschuwing en
naargelang het model worden
de knipperlichten en een
geluidssignaal geactiveerd wanneer
u uitstapt en de wagen sluit.
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TOYOTA bZ4X
Dankzij zijn indrukwekkende rijbereik en uitrustingen staat
deze SUV garant voor de perfecte elektrische rijervaring.

HOOFDKENMERKEN
— 18" lichtmetalen velgen
— Bandenherstelkit
— Toyota Safety Sense
— Adaptive Cruise Control
— Auto A/C
— 7" multi-infodisplay
— 8" multimediascherm
— Apple CarPlay & Android Auto
— 6 luidsprekers
— DAB Radio
— Dakrails
— Smart Entry & Start
— Regensensor
— Auto-fold buitenspiegels
— Achteruitrijcamera

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.
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DYNAMIC BUSINESS
De ideale elektrische wagen voor wie geen toegevingen
wil doen: bewonder het aantrekkelijke buitenontwerp
en elegante interieur. Deze versie voorziet in al uw
dagelijkse zakelijke behoeften.

HOOFDKENMERKEN
(bovenop de bZ4X versie)
— Bestuurderszetel elektrisch
regelbaar
— Elektrische lendensteun
— Verwarmde zetels vooraan
— Navigatiesysteem
— Draadloze oplader voor
smartphone
— 12.3" multimediascherm
— Privacy windows
— Voorruitontdooiing
— Spoiler achteraan
— Elektrische kofferopening
— Parkeersensoren voor & achteraan
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STYLE
Dit is de Toyota bZ4X op zijn best. De 20" lichtmetalen
velgen, een chromen radiatorrooster en de
zetelbekleding van synthetisch leder geven de Toyota
bZ4X een luxueuze uitstraling.

HOOFDKENMERKEN
(bovenop de Dynamic Business versie)
— 20" lichtmetalen velgen
— Bi-Tone koetswerkkleur
— Panoramisch dak (vast)

Optioneel Style Pack:
— Voorruitontdooiiing
— Verwarmde voorruitsproeiers
— Verwarmd stuurwiel
— Koplampsproeiers
— Blind Spot Monitor
— Rear Cross Traffic Alert
— JBL Premium Sound System
— Panoramic View Monitor (360° camera)
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PREMIUM
Als enkel het beste genoeg is. De bZ4X Premium heeft
alles. Volledig uitgerust voor volledig comfort.

HOOFDKENMERKEN
(bovenop de Style versie)
— Mono-tone koetswerkkleur
— Verwarmd stuurwiel
— Bestuurderszetel met geheugenfunctie
— Verwarmde zetels achteraan
— Geventileerde zetels vooraan
— JBL Premium Sound System
— Voorruitontdooiing
— Koplampsproeiers
— Buitenspiegels met geheugenfunctie
— Blind Spot Monitor
— Rear Cross Traffic Alert
— Panoramic View Monitor (360° camera)
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2MT Dark Blue Metallic /
Zwart dak *

2TB Emotional Red / Zwart dak *

2VP Platinum White Pearl /
Zwart dak §

2MR Precious Silver / Zwart dak *

Eén kleur

2WC Precious Metal / Zwart dak *

8S6 Dark Blue Metallic*

3U5 Emotional Red*

089 Platinum White Pearl§

1J6 Precious Silver*

1L5 Precious Metal*

202 Black Metallic

WELKE KLEUR KIEST U?

Twee kleuren
202 Black Metallic

Maak uw keuze uit onze 6 koetswerkkleuren
en 5 unieke tweekleurige combinaties.

* Metaalkleur.

§

Parelmoerkleur.
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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.
U kan het volledige assortiment accessoires terugvinden tijdens
het configureren van uw nieuwe wagen op www.toyota.be.

DAKDRAGERS
De vergendelbare dakdragers
vormen een stevige basis voor
het bevestigen van dakkoffers en
fietsdragers.
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SKI- EN SNOWBOARDDRAGER
OP HET DAK
Gemakkelijk te gebruiken
skidrager om vier paar ski’s of twee
snowboards te dragen.

DAKKOFFER
De dakkoffer heeft een efficiënt
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.

FIETSENREK OP HET DAK

TABLETHOUDER

Afsluitbare fietsendrager (fiets
en stang) aan beide zijden van
het voertuig te monteren.

Het docking station wordt bevestigd
aan de hoofdsteun van de
voorzetel. De stabiele tablethouder
is verstelbaar en zorgt voor een
optimaal kijkcomfort.
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PROTECTION
Houd uw bZ4X jarenlang in perfecte
staat met de beschermingsaccessoires
van Toyota.
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BESCHERMING ACHTERBANK

SPATLAPPEN

Bescherm uw achterbank tegen bagage, fietsen en
slijtage, met een versterkte plastic beschermer.

Wielkastbeschermers voor en achter
beschermen de carrosserie tegen water,
modder en stenen.

BESCHERMFOLIES

TOYOTA PROTECT

De beschermingsfilms beschermen de gevoelige delen van
de carrosserie. Beschikbaar voor de deuren, deurklinken,
bumpers, dak en spiegelkappen.

Toyota Protect zorgt voor een moleculaire beschermingslaag
op de carrosserie en velgen. Het beschermt de wagen
tegen afval van de remmen, de weersomstandigheden en
andere elementen op de weg. Dankzij zijn waterafstotende
eigenschappen voorkomt het ook eventuele watersporen.
Toyota Protect heeft een garantie van 5 jaar.
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SPECIFICATIES

Aangedreven door een elektrische batterij

Aangedreven door een elektrische batterij

MILIEUPRESTATIES

Elektrische motor 150 kW A/T

Elektrische motor 160 kW A/T

CO₂ emissie, gecombineerde cycli (g/km)

0

0

100% elektrisch bereik – Gecombineerde WLTP (km)

436-503

411-415

Elektrisch verbruik (Wh/km)

145-147

160-180

Het elektrische rijbereik en elektrische energieverbruik worden gemeten in een gecontroleerde omgeving met een representatief productiemodel. Hierbij houden we rekening met de vereisten
van de nieuwe Europese WLTP-verordening EG 2017/1151 en de toepasselijke wijzigingen. Voor elke individuele voertuigconfiguratie worden het uiteindelijke elektrische rijbereik en elektrische
energieverbruik mogelijk berekend op basis van de bestelde optionele uitrustingen. Het elektrische rijbereik en het elektrische energieverbruik van uw voertuig wijken mogelijk af van de gemeten
of berekende waarden. Het rijgedrag maar ook andere factoren (zoals wegomstandigheden, verkeer, staat van het voertuig, bandenspanning, lading, aantal inzittenden enz.) hebben namelijk
een impact op het elektrische rijbereik en het elektrische energieverbruik van de wagen.

Aangedreven door een elektrische batterij

ELEKTRISCHE MOTOR
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Elektrische motor 150 kW A/T

Aangedreven door een elektrische batterij
Elektrische motor 160 kW A/T

Gecombineerd vermogen (kW)

150

160

Elektrische motor vooraan: type

Synchroon motor met permanente magneet

Synchroon motor met permanente magneet

Elektrische motor vooraan: maximaal vermogen (kW)

150

80

Elektrische motor vooraan: maximale koppel (Nm)

266,3

168,5

Elektrische motor achteraan: maximaal vermogen (kW)

–

80

Elektrische motor achteraan: maximale koppel (Nm)

–

168,5

Batterij: type

Lithium-ionbatterij

Lithium-ionbatterij

Batterijcapaciteit (kWh)

71,4

71,4

Maximaal laadvermogen AC (kW)

6,6

6,6

Laadduur AC 0-100% (u)

9,5

9,5

Maximaal laadvermogen DC (kW)

150

150

Laadduur DC 10-80% (min)

30

30

PRESTATIES
Maximale snelheid (km/u)

160

160

0–100 km/u (sec.)

7,5

6,9

Weerstandscoëfficiënt

0,291

0,291

Vooraan

MacPherson veerpoot

MacPherson veerpoot

Achteraan

Dubbele draagarmophanging

Dubbele draagarmophanging

Vooraan

Geventileerde remschijven

Geventileerde remschijven

Achteraan

Geventileerde remschijven

Geventileerde remschijven

OPHANGING

REMMEN

A/T = Automatische transmissie
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SPECIFICATIES
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Aangedreven door een elektrische batterij

Aangedreven door een elektrische batterij

GEWICHT EN TREKVERMOGEN

Elektrische motor 150 kW A/T

Elektrische motor 160 kW A/T

Bruto voertuiggewicht (kg)

3215

3300

Rijklaar gewicht (kg)

1895-1980

1985-2065

Trekvermogen met remmen (kg)

750

750

Trekvermogen zonder remmen (kg)

750

750

BUITENAFMETINGEN

SUV 5-deurs

Lengte exterieur (mm)

4690

Breedte exterieur (mm)

1860

Hoogte exterieur (mm)

1650

Spoorbreedte vooraan (mm)

1600

Spoorbreedte achteraan (mm)

1610

Overbouw vooraan (mm)

915/925*

Overbouw achteraan (mm)

925

Wielbasis (mm)

2850

BINNENAFMETINGEN

SUV 5-deurs

Breedte interieur (mm)

1515

Hoogte interieur (mm)

1160

LAADVOLUME

SUV 5-deurs

Lengte kofferruimte (met 5 zetels) (mm)

985

Breedte kofferruimte (mm)

1425

Hoogte kofferruimte (mm)

757

VDA koffervolume, tot bagageafdekking, achterste zetels omhoog (liter)

441/452

SUV 5-deurs

Min. draaicirkel – band (m)

5,6

Draaicirkel – band (m)

11,2

OFFROAD

SUV 5-deurs

Min. bodemvrijheid (mm)

177

Inloophoek (°)

17,7

Uitloophoek (°)

25,4

Doorwaaddiepte (mm)

500

1650 mm

STUURINRICHTING

1600 mm

925 mm

1860 mm

 = Standaard

 = Optioneel

2850 mm
4690 mm

–

915/925* mm

1610 mm
1860 mm

= Niet beschikbaar
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WAAROM KIEZEN VOOR
EEN ELEKTRISCHE BATTERIJ?
Dankzij Toyota's 25 jaar ervaring met elektrische batterijen maakt de
Toyota bZ4X de weg vrij naar een puur elektrische toekomst. Door de
uitgebreide ervaring in de ontwikkeling van batterijtechnologie en
een efficiënt energiebeheer zijn de oplaadbare elektrische voertuigen
van Toyota betrouwbaar en duurzaam. 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 miljoenen klanten over de hele wereld gelukkig.

HOE VER KAN IK MET
ÉÉN LAADBEURT RIJDEN?

KAN IK REKENEN OP
LAGE GEBRUIKSKOSTEN?

Met de Toyota bZ4X rijdt u ruim
500 km* met een volle batterij.

Oplaadbare voertuigen helpen u
te besparen. U moet nooit meer
brandstof betalen, en een volledige
laadbeurt aan een huishoudelijk
stopcontact kost slechts € 5. §

HOE LAAD IK MIJN TOYOTA
bZ4X OP?
Laad uw wagen heel eenvoudig
en perfect veilig op met de
meegeleverde kabel. U hebt
de keuze uit een huishoudelijk
stopcontact, een wall box of een
openbare snellader.

HOELANG DUURT
EEN LAADBEURT?

HOELANG GAAT
DE BATTERIJ MEE?
De kwaliteit van onze batterijen is
uitstekend. Het bewijs daarvan is
Toyota’s garantie dat de batterij
na 10 jaar minstens 70 % van haar
capaciteit behoudt.

De duur is afhankelijk van het
geleverde vermogen. Bij een
openbaar laadstation kunt u
snelladen in zo'n 30 minuten§.
Via een wall box thuis duurt het
laden ongeveer 10 uur§.

* WLTP-cyclus. Het rijbereik is afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau,
de aandrijving en de lokale rijomstandigheden.
§
Afhankelijk van lokale omstandigheden.
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Bij Toyota willen we verder gaan dan nul
milieu-impact en de wereld als een betere
plek achterlaten dan we hem aantroffen.
Om dit te bereiken, hebben we onszelf zes
uitdagingen gesteld die we tegen 2050
moeten overwinnen. Elk van die uitdagingen
gaat gepaard met eigen moeilijkheden, maar
we streven ernaar een positieve en blijvende
invloed uit te oefenen op de samenleving en
de natuurlijke wereld als geheel.

UITDAGING 1

UITDAGING 2

NIEUW VOERTUIG ZONDER CO₂-UITSTOOT

LEVENSCYCLUS ZONDER CO₂-UITSTOOT

Tegen 2050 willen we de CO₂-uitstoot van onze
voertuigen met 90% verminderen ten opzichte van
het niveau van 2010. Om dit te bereiken, zullen we de
ontwikkeling van nieuwe koolstofarme en koolstofvrije
voertuigen bevorderen en ons uiterste best doen om de
acceptatie van deze voertuigen te vergroten.

We streven ernaar om milieuvriendelijkere ontwerpen
te maken, deze vervolgens te analyseren en te verfijnen
om een zo laag mogelijke impact op het milieu te
garanderen gedurende de hele levenscyclus van het
voertuig *.

UITDAGING 3

UITDAGING 4

FABRIEK ZONDER CO₂-UITSTOOT

WATERVERBRUIK VERMINDEREN TOT
HET MAXIMUM EN OPTIMALISEREN

Om de CO2-uitstoot in onze fabrieken te verminderen,
richten we ons op het verbeteren van de technologieën
die we gebruiken en het toepassen van alternatieve
energiebronnen. We zetten ons in om onze faciliteiten
energiezuiniger te maken en gebruik te maken van
hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en
windenergie, evenals koolstofarme energie zoals waterstof.

Om het waterverbruik zo laag mogelijk te houden, zijn
we begonnen met het opvangen van regenwater in
onze fabrieken. Ook hebben we zuiveringsmethoden
ontwikkeld zodat het water dat we gebruiken kan
worden hergebruikt of veilig teruggevoerd kan worden
naar het lokale circuit.

Ga voor meer informatie over de Toyota Environmental
Challenge naar: www.toyota-europe.com/worldoftoyota/feel/environmental-sustainability of neem
contact op met uw plaatselijke Toyota-dealer.

UITDAGING 5

UITDAGING 6

EEN OP RECYCLING GEBASEERDE
SAMENLEVING EN SYSTEMEN OPSTELLEN

EEN TOEKOMSTIGE SAMENLEVING
VESTIGEN IN HARMONIE MET DE NATUUR

We werken al 40 jaar aan de uitdaging van het recyclen
van hulpbronnen, met als resultaat dat 95% van
elke Toyota Yaris nu herbruikbaar en herwinbaar is.
Daarnaast bieden we nieuwe en innovatieve manieren
om uw voertuig in te leveren wanneer “zijn laatste rit
gereden is”.

Om ons samenleven met de natuurlijke wereld
te behouden en te verbeteren, organiseren
we herbebossing en boomplantages, groene
stadsprojecten en andere milieu-initiatieven, zowel op
onze eigen locaties als over de hele wereld. Ons doel is
om een samenleving tot stand te brengen waarin mens
en natuur in harmonie naast elkaar bestaan.

*Toyota’s LCA-methodologie, die wordt toegepast op onze personenauto’s,
is beoordeeld en goedgekeurd door TÜV Rheinland en is gecertificeerd volgens
de ISO14040/14044-normen.
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