Toyota RAV4 Hybrid SUV 2.5 Hybrid
Luxury Plus 4WD e-CVT
Varustustase: Luxury Plus
Istekohti: 5
Mootor: 2,5 l hübriid (bensiin), VVT-i Hybrid (197
hj)
Käigukast: e-CVT
Veoskeem: AWD - Nelikvedu 4x4
amserv.ee/warhouse/show/offer12863.html

Sinu sõiduk
RAV4 Hybrid SUV 2.5 Hybrid Luxury Plus 4WD e-CVT

30 590 €

Metallikvärv

450 € (Sisaldub hinnas)

Toyota Touch 2 & Go navigatsioonisüsteem

490 € (Sisaldub hinnas)

Sõiduki hind
Kuumakse

Varustused
Veljed
18-tollised kõrgläikega valuveljed
(10 kodaraga)

Ajutine tagavararatas

Stiil
Must ülemine mootorivõre

Musta värvi alumine iluvõre

Kroomehised eesmiste udutulede
ümber

LED-ribatuled ees
Must ja kerevärvi eesmine

LED-ribatuled taga

põrkeraud

Must ja kerevärvi tagumine
põrkeraud

Tagumine spoiler

Kerevärvi küljepeeglid

Kerevärvi uksekäepidemed

Kroomitud ukseliist

Musta värvi liistud rattakoobastel

Toonklaas tagumistel akendel

Haiuimekujuline antenn

Katuseantenn

Nahkkattega rool, kolme kodaraga

Hõbedane iluliist roolil

Halli tepinguga rool

Kroomehised analoogspidomeetri
ümber

Nahkkattega käigukanginupp

Hõbedane ehis käigukanginupul

Käigukanginupu kroomitud ümbris
Mustad õmblused seisupiduri

Nahkkattega seisupidur
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hooval

30 590 €

35 450 €

318 € kuu*

Nahataolise kattega käetugi
Seisupiduri kroomitud nupp

eesmisel konsoolilaekal

Polsterdusega käetugi eesmisel
konsoolilaekal

Must armatuurlaua ülaosa

Hõbedane iluliist armatuurlaua

Nahataolise viimistlusega

ülaosas

armatuurlaua alaosa

Avatud laeka helesinine valgustus

Mustad keskmised õhuavad

Musta värvi raamid keskmiste
õhuavade ümber

Mustad külgmised õhuavad

Hõbedased raamid külgmiste
õhuavade ümber

Nahataoline ukseviimistlus
Nahataolise kattega käetoed

Esiuste mattmustad iluliistud

esiustel

Esiuste abikäepidemete kroomitud
iluliistud

Tagauste kroomitud iluliistud

Kroomitud ukselingid salongis

Helehall laekate

Hõbedane allasõidutõke ees

Hõbedane allasõidutõke taga

Mugavus
Esitulede automaatne

Follow Me Home’i funktsiooniga

väljalülitamine

esituled

Esitulede väljalülitamise
meeldetuletus

Vihmaandur

Elektriliselt reguleeritavad
küljepeeglid

Hämaraandur
Elektriliselt kokkuklapitavad

Soojendusega küljepeeglid

küljepeeglid
Võtmeta sisenemis- ja

Puldiga kesklukustus

käivitussüsteem

Pakiruumiluugi avamine nupust

Elektriline pakiruumiluuk

Nupust käivitamine

Analoogspidomeeter
Käsitsi reguleeritav

Käsitsi kallutatav roolisammas

teleskooproolisammas

Elektriline roolivõimendi (EPS)

Heated steering wheel

Isetumenev tahavaatepeegel

Tahavaatekaamera ekraan

Dünaamilised juhised

Kahetsooniline automaatne

tahavaatekaamera ekraanil

kliimaseade

Salongiõhufilter

Õhupuhasti

Ette- ja tahapoole nihutatav käetugi

Käsitsi reguleeritava kõrgusega

eesmisel konsoolilaekal

juhiiste

Esiistmete soojendus

Kallutatavad tagaistmed

Suhtega 60 : 40 kokkuklapitavad
tagaistmed

Toyota istmesüsteem Easy Flat

Eesmised elektriaknad

Tagumised elektriaknad

Automaatne üles-alla liikumise
funktsioon juhiukse aknal

Elektriakende kinnikiilumiskaitse
UV-filtriga klaas juhi ja kõrvalistuja

Elektriline aknalukk kõrvalistmel

küljeaknal

UV-filtriga tagumised aknad

Esiklaasipuhasti jääsulataja
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Heated washer nozzle on
Aknapesuvedeliku taseme hoiatus

windshield

Juhi ja kõrvalistuja lugemislamp

Keskel asetsev salongivalgustus

Salongi tagaosa valgustus

Pakiruumilamp

Ukseavamistuli

Juhi ja kõrvalistuja abikäepide

Abikäepidemed tagaistmel

Lambiga päikesesirm juhil

Lambiga päikesesirm kõrvalistujal

Peegliga päikesesirm juhi jaoks

Peegliga päikesesirm kõrvalistuja
jaoks

12 V pistikupesa ees (2 tk)

12 V pistikupesa taga

Elektriline ukselukustus

Kiirustundlik automaatne
ukselukustus

Lapselukk ustel

Võtmete meeldetuletussignaal

Värviline TFT-universaalnäidik

4,2-tollise ekraaniga
universaalnäidik

Helisüsteemi juhtnupud roolil

Multimeediasüsteemi juhtnupud
roolil

Telefoni lüliti roolil
Illuminated entry & foot lamp

Häältuvastusfunktsiooni lüliti roolil

system

Transport
Hoiulaegas eesmises konsoolis

Kaanega konsoolilaegas ees

Üheosaline kindalaegas

Lukustatav kindalaegas

Pudelihoidikud ees

Pudelihoidikud taga

Pooleliitrise pudeli hoidik

Topsihoidikud ees

Topsihoidikud taga

Riidenagid taga (2 tk)
Taskud juhi- ja kõrvalistme seljatoe

Päikeseprillihoidik

tagaküljel

Kokkuvolditav pakiruumikate

Pakivõrk
Mitmesse asendisse seatavad

Pakivõrgu konksud

vardad pakivõrgule

Hõbedased katusekaared
Kaitse
Musta värvi kaitseliistud küljeustel
Ohutus
Kokkupõrke ennetussüsteem koos

Pidurite blokeerumisvastane

jalakäijate tuvastamise

süsteem (ABS) ja elektrooniline

funktsiooniga

pidurdusjõujaotus (EBD)

Äkkpidurduse märguanne (EBS)

Tagumised LED-pidurituled

Kõrgele paigaldatud pidurituli (LEDtüüpi)

Tagumised liittuled (LED-tüüpi)

LED-esituled

Automaatsed kaugtuled

Kohanduva kõrgusega esituled

Esitulede pesurid

Eesmised udutuled

Päevatuled (LED-tüüpi)

Küljepeeglitesse integreeritud
suunatuled

Immobilisaator

Kohanduv kiirushoidik

Liiklusmärkide jälgimise süsteem
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Sõiduki stabiilsuskontroll Plus

Haagise õõtsumiskontrolli süsteem

(VSC+)

(TSC)

Veojõukontroll (TRC)

Nõlvaltstardiabi (HAC)

Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)

Eesmised parkimisandurid

Tagumised parkimisandurid

Tahavaatekaamera
Tagaistme turvavöö kinnitamise

Esiistmete turvavöö meeldetuletus

meeldetuletus
Juhiistme reguleeritav turvavöö

Eelpingutid ja jõupiirajad

pikendus

Täiendava turvasüsteemi (SRS)

Kõrvalistuja turvapadja

turvapadjad – 7 turvapatja

väljalülitamise võimalus

Kõrvalistuja turvapadja tuvastus

ISOFIXi istmekinnitid

Lülisambavigastusi vähendavad
(WIL) esiistmed

Tagumised peatoed (3 tk)

Sõidurajalt lahkumise
hoiatussüsteem koos rooli
korrigeerimisega
Multimeedia
Multimeediasüsteem Toyota
7-tolline multimeediaekraan

Touch® 2

6 kõlarit

Aux-sisend

USB-pistik

Bluetooth®-vabakäesüsteem

Tehnilised andmed
Keskkonnaandmed
Kütusekulu, kombineeritud (l/100
km)

5.6 (l / 100 km)

Maanteel (l/100 km)

5.3 (l / 100 km)

Linnas (l/100 km)

5.8 (l / 100 km)

CO2, kombineeritud (g/km)

127 (g/km)

Euroklass

EURO 6 AG

Kütuse kategooria - soovituslik

Pliivaba bensiin 95 või parem

Kütusepaagi maht (l)

56 (l)

Mootor
Silindrite arv

Reas 4
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Klapimehhanism

16 klappi, DOHC, kettajam ja VVT-i

Kütuse sissepritse süsteem

Elektrooniline sissepritse

Suurim võimsus (DIN hj)

197 (DIN hj)

Töömaht (cm3)

2494 (cm3)

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm)

90.0 x 98.0 (mm)

Suurim võimsus (kW / p/min)

145 (kW / p/min)

Suurim pöördemoment (Nm / p/min)

210/4200-4400 (Nm / p/min)

Suurim võimsus (DIN hj / p/min)

155

Surveaste

12.5:1

Hübriidsõiduki aku: tüüp

Nikkelmetallhüdriid

Hübriidsõiduki aku: pinge
(nimipinge) (V)

244.8 (v)

Hübriidsõiduki aku: mahtuvus Ah
(h)

6.5 (Ah)

Elektrimootor, ees: suurim võimsus
(kW / p/min)

24.0 (kW)

Elektrimootor, ees: suurim
pöördemoment (Nm / p/min)

270 (Nm)

Elektrimootor, ees: suurim pinge (V)

650 (v)

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW)

145 (kW)

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN
hj)

197 (DIN hj)

Veoskeem

AWD - Nelikvedu 4x4

Jõuülekanne
Ülekande tüüp

e-CVT

Jõudlus
Tippkiirus (km/h)

180 (km/h)

Kiirendus, 0–100 km/h

8.3 (sekundit)

Vedrustus
Esivedrustus

MacPhersoni vedrustus

Tagavedrustus

Topeltõõtsharkidega vedrustus

Pidurid
Pidurid, ees

Ventileeritud ketaspidurid

Pidurid, taga

Ketaspidurid

Rool
Vähim pöörderaadius (m)

5.3 (m)

Kandevõime
Istmete arv

5 (istet)

Mõõtmed ja massid
Täismass, kokku (kg)

2270 (kg)

Tühimass (kg)

1690-1775 (kg)

Uste arv

5

Veovõimsus piduritega (kg)

1650 (kg)
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Veovõimsus piduriteta (kg)

750 (kg)

Pikkus (mm)

4605 (mm)

Laius (mm)

1845 (mm)

Kõrgus (mm)

1675 (mm)

Teljevahe (mm)

2660 (mm)

Rööbe ees (mm)

1560 (mm)

Rööbe taga (mm)

1560 (mm)

Täismass, ees (kg)

1220 (kg)

*Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. Amserv omab õigust hindu muuta. Pildid on illustratiivsed.

Toyota Liisingu aastase fikseerimata intressimäära 2,25% + 3 kuu EURIBOR puhul on 28 270 € (netohind) maksva sõiduki finantseerimisel kuumakse alates 282,63 €
tingimusel, et sissemakse on 15%, lepinguperiood 60 kuud, jääkmaksumus 30%, läbisõidupiirang 20000 km/aastas ja lepingutasu 200 €. Kasutusse võetav
krediidisumma on 24 029,50€ ja krediidikulukuse määr on nimetatud tingimustel 2,15% aastas. Krediidi saamiseks on vajalik sõlmida kindlustusleping. Krediidi
kogusumma on 30 019,72€, tagasimaksete arv on 60 Krediidi kogusumma arvutamisel on arvesse võetud krediidisummat, intressikulu, lepingutasu ning ei ole
arvestatud võimalikke sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ega finantseerimise eeltingimuseks oleva kaskoja liikluskindlustuse makse suurust.
Finantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Tutvuge liisingutingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga. Kõik hinnad sisaldavad
käibemaksu ja Amserv omab õigust hindu muuta.
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