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TOYOTA, AL MEER DAN 20 JAAR LEIDER  
IN HYBRIDETECHNOLOGIE

D E  N I E U W E  T O Y O T A 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID

•  Oplaadbare Lithium-Ionbatterij met hoge capaciteit en een 
toonaangevend elektrisch rijbereik van wel 65km.

•  Hybrid Dynamic Force-motor van 2,5 liter met 306 pk.

•  Toonaangevende prestaties en efficiëntie. 0-100 km/u in 
6,2 seconden en een CO2 uitstoot van 29 g/km. (WLTP)

•  Bagageruimte van 520 liter.

• 1500 kg sleepvermogen. 

•  Standaard geleverd met een intelligent AWD-i 
vierwielaandrijving.

Cijfers onder voorbehoud van de finale homologatie.
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PRESTATIES

D E  N I E U W E  T O Y O T A 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID
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MOTOR:
306 pk / 225 kW

0-100 km/u in 6,2 seconden

TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE:
Met meer dan 65 km elektrisch rijbereik, 

een CO2-uitstoot van 29 g/km  
en een verbruik van 1,3 l/100km (WLTP)

UITRUSTING:
Head-up display

9" multimediascherm
Premium interieurafwerking
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 W A N N E E R   

   KRACHT  
EN ELEGANTIE

   E L K A A R  O N T M O E T E N
DE NIEUWE RAV4 PLUG-IN HYBRID

Toyota staat er meer dan ooit, en de RAV4 is hier het bewijs van. RAV4 is een van Europa’s meest 
succesvolle SUV’s en de RAV4 Plug-in Hybrid zal de positie van dit topmodel enkel maar versterken. 

RAV4 is steeds een leider geweest in zijn segment en kan verderbouwen op meer dan 20 jaar 
hybride ervaring. De RAV4 Plug-in Hybrid maakt dan ook gebruik van toonaangevende  

Plug-in Hybride technologie waardoor de wagen meer vermogen krijgt met een uitermate  
laag brandstofverbruik.

De indrukwekkende nieuwe aandrijflijn van de RAV4 Plug-in Hybrid zal met een volledig 
vermogen van 306 pk / 225 kW in slechts 6,2 seconden van 0-100 km/u halen. Dit is sneller 

dan al zijn rivalen met conventionele aandrijflijnen. 

Of dit wil zeggen dat er compromissen gemaakt moeten worden op vlak van CO2 en verbruik? 
Geen spraken van! De eerste resultaten beloven een best-in-class resultaat met een CO2-uitstoot 

van 29 g/km. En dankzij het grote elektrisch rijbereik blijft het brandstofverbruik extreem laag. 

Het verwachte rijbereik (WLTP) is meer dan 65 km. Dit zorgt ervoor dat woon-werkverkeer in 
vele gevallen praktisch volledig elektrisch kan gebeuren. 

          Cijfers onder voorbehoud van de finale homologatie.

INTRODUCTIE
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   D E S I G N  E N  C O M F O R T  

ZONDER 
COMPROMIS

ZOWEL DESIGN ALS COMFORT. STEEDS MET  
HET OOG OP UITSTEKENDE KWALITEIT.

De cabine van de RAV4 Plug-in Hybrid is ruim en biedt antwoord aan 
al uw eisen op vlak van comfort en functionaliteit. 

Ontdek aan boord het 9" multimediasysteem met tal van 
toepassingen zoals een navigatiesysteem maar ook Apple CarPlay® 

en Android Auto®. Dankzij het nieuwe head-up display blijft uw 
aandacht volledig op de weg gericht*.

Het grote panoramisch open dak zorgt voor een overvloed aan 
natuurlijk licht in de wagen. Daarnaast zijn er nog een reeks 

aan comfortvoorzieningen zoals een draadloze oplader voor de 
smartphone. U kan ook de airco van de wagen van op afstand bedienen. 

Zo bent u zeker van een aangename rit nog voor u in de wagen zit.

Van plaatsgebrek is geen sprake. Zowel de passagiers vooraan, als 
achteraan genieten van een zee aan ruimte. En dit zonder compromis 

want het koffervolume van de RAV4 Plug-in Hybrid is 520 liter! 
         

 Cijfers onder voorbehoud van de finale homologatie.
*Naargelang de versie

INTERIEUR
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COMPROMISLOOS OP ALLE VLAKKEN

  D E  N I E U W E 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID

Met de nieuwe 2,5-liter Hybrid Dynamic Force-motor bevestigt de 
RAV4 zijn positie als een van de sterkste spelers uit zijn klasse. 

De RAV4 Plug-in Hybrid wordt standaard geleverd met een 
intelligente AWD-i vierwielaandrijving dat ervoor zorgt dat deze 

wagen blijft rijden zelf waar anderen het moeten opgeven. 

Het systeem past zichzelf aan aan veranderingen aan de 
wegomstandigheden zodat u steeds de best mogelijke grip heeft. 

Of het nu op droge, besneeuwde of natte wegdekken is. 

Het resultaat is een wagen die u zal brengen waar u maar wenst. 
Een wagen die stijlvol is. En een wagen waarvan u zal genieten. 
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EXTERIEUR

  D E  N I E U W E 

RAV4 PLUG-IN
  HYBRID
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K I E S  U W 

RAV4 PLUG-IN 
HYBRID

DYNAMIC PLUS

STANDAARDUITRUSTING

Interieur
– Stoffen zetelbekleding 

– Elektrisch regelbare bestuurderszetel
– Verwarmde zetels voor- en achteraan

– Zwarte hemelbekleding
– Tijdelijk reservewiel

– Smart Entry & Start
– Auto A/C - 2 zones

– Achteruitrijcamera
– 9" multimediascherm

– Navigatiesysteem
– Apple CarPlay® en Android Auto®

– Blind Spot Monitor
– Rear Cross Traffic Alert

– Schakelpaddles aan het stuurwiel
– Draadloze oplader voor smartphone

– Toyota Safety Sense

Exterieur
– 18" lichtmetalen velgen

– Parkeersensoren voor- en achteraan
– Roof rails

– Donkergetinte ruiten achteraan
– Automatisch inklapbare buitenspiegels

– Mistlampen vooraan
– Leddagrijlichten

– Ledkoplampen

Optioneel
– Executive Pack:

 – Panoramic View Monitor (360° camera)
 – Digitale achteruitkijkspiegel

 – Pro-luxe lederen interieur
 – Head-up display

STYLE PLUS

STANDAARDUITRUSTING  
BOVENOP DE DYNAMIC PLUS VERSIE

Interieur
– Panoramic View Monitor (360° camera)

– Digitale achteruitkijkspiegel
– Head-up display

– JBL® Premium Sound System
– Lederen zetelbekleding

– Bestuurderszetel met geheugenfunctie
– Elektrisch regelbare passagierszetel vooraan

 
Exterieur

– 19" lichtmetalen velgen
– Bi-Tone koetswerkkleur

Optioneel
– Panoramisch elektrisch open dak
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K I E S  U W 

RAV4 PLUG-IN 
HYBRID

UITRUSTING



*WLTP, onder voorbehoud van de finale homologatie

Maximum 5 jaar (60 maanden) gratis waarborg: de 3 jaar (36 maanden) beperkt tot 100.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt)  Europese waarborg van de fabrikant wordt verlengd met 2 jaar 
(24 maanden) tot in totaal 5 jaar (60 maanden) beperkt tot 200.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt door Toyota Belgium N.V. op de nieuwe Toyota voertuigen door haar geleverd vanaf 01.01.2019 
en onder de voorwaarden Toyota Extracare 3+2 (meer informatie hierover vindt u bij uw erkend Toyota verkooppunt in België of G.H.- Luxemburg of op www.toyota.be – www.toyota.lu). Wegbijstand Toyota 
Eurocare tot 10 jaar: wegbijstand 24u op 24u, in België, in G.H. -Luxemburg en in meer dan 30 Europese landen, gratis gedurende 1 jaar vanaf de datum van levering van het voertuig en kan gratis verlengd worden 
met telkens 1 jaar, totdat het voertuig de leeftijd van 10 jaar bereikt heeft, op voorwaarde dat het jaarlijks voorgeschreven onderhoud door de fabrikant wordt uitgevoerd bij het erkende Toyota netwerk in België 
of in G.H.-Luxemburg. Tot 10 jaar verlenging van de dekking op de hybride batterij:  de hybride batterij geniet van 5 jaar (60 maanden)  Europese waarborg van de fabrikant beperkt tot 100.000 km (welke van de 
twee het eerst bereikt wordt). Een positieve test van de hybride batterij bij een onderhoud bij het erkende Toyota netwerk in België of in G.H. Luxemburg verlengt de dekking op de hybride batterij telkens met 
1 jaar (12 maanden) beperkt tot 15.000km (welke van de twee het eerst bereikt wordt, tot het voertuig de leeftijd van 10 jaar bereikt. Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en onderworpen aan voorwaarden. 
Meer informatie op www.toyota.be – www.toyota.lu of in uw erkend Toyota verkooppunt in België of G.H.-Luxemburg. Alle informatie in deze folder was, voor zover wij konden nagaan, correct bij het in druk 
gaan. Gegevens over specificaties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen verschillen van streek tot streek. Uw verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specificaties en uitrusting. 
Koetswerkkleuren kunnen lichtjes verschillen van de drukkleuren in deze folder. Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  
© 2020 door de NV Toyota Belgium. Niets in deze publicatie mag op om het even welke wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium NV.

01/2020/RAV4PHEV/NL             M9720-RAVPI-PSBNL

1,3 L/100KM*  
Gecombineerde cyclus  
volgens de WLTP normen

29 G/KM*  
Gecombineerde cyclus  
volgens de WLTP normen

DE NIEUWE TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID.
UNCOMPROMISING ENERGY.

www.toyota.be

GARANTIE
5 JAAR

BIJSTAND

TOT

10 JAAR
HYBRIDE BATTERIJ

TOT

10 JAAR


