Kalkulacja nr
440066/1/2018

Z dnia
11.12.2018

Ważna do
18.12.2018

Toyota RAV4 (Rok Modelowy 2018)
Szczegóły oferty

Cena specjalna dla Ciebie

Wybrany model

RAV4 (Rok Modelowy

97 800 PLN

2018)
Rok produkcji

2018

Nadwozie

SUV

Silnik

2.0 D-4D (143KM) Start & Stop 4x2

Skrzynia biegów

6M/T

Wersja

ACTIVE

Przyjmiemy Twój dotychczasowy
samochód używany w rozliczeniu.

Cena specjalna dla Ciebie
Całkowita cena katalogowa

117 800 PLN

Całkowita wartość udzielonego rabatu

-20 000 PLN

Cena specjalna

97 800 PLN
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia.
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Kalkulacja nr
440066/1/2018

Z dnia
11.12.2018

Ważna do
18.12.2018

Toyota RAV4 (Rok Modelowy 2018)
Kalkulacja dla Ciebie
Cena
Cena katalogowa wybranej wersji wyposażenia

114 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe
Metalik

2 900 zł

Cena całkowita

117 800 zł

Całkowita wartość udzielonego rabatu

-20 000 zł

Cena specjalna

97 800 zł

Wszystkie ceny wyposażenia dodatkowego zawierają koszt montażu. Ceny oraz rabaty zawarte powyżej stanowią integralną całość. W przypadku zmiany
parametrów kalkulacji mogą one ulec zmianie.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia.
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18.12.2018

Toyota RAV4 (Rok Modelowy 2018)
Wyposażenie Twojego samochodu
Bezpieczeństwo

Komfort

• ABS, EBD, BA

• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne

• System stabilizacji toru jazdy (VSC+) i kontrola trakcji
(TRC)

• Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych

• System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)

• Kierownica wielofunkcyjna

• System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)

• Regulacja kierownicy w pionie i poziomie

• System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) tylko ze skrzynią Multidrive S

• Wspomaganie kierownicy

• 7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i
pasażera, kolanowa kierowcy, kurtyny boczne

• Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

• Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez
dzieci
• ISOFIX na tylnych siedzeniach
• Czujnik ciśnienia powietrza w oponach
• Światła do jazdy dziennej typu LED

• Komputer pokładowy
• Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40
• Centralny zamek sterowany pilotem
• System opóźnionego wyłącznia świateł po zgaszeniu
silnika "Follow me home"
• Gniazdko elektryczne 12V dla drugiego rzędu siedzeń
• Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2'' między zegarami
• Klimatyzacja manualna

• Tylne światła typu LED

Audio

• Projektorowe światła główne

• Złącze Aux-In do podłączenia urządzeń zewnętrznych,
port USB i system Bluetooth

Wygląd wnętrza
• System oświetlenia wnętrza

• System audio CD, MP3, WMA, 4 głośniki

• Podłokietnik pokryty skórą ekologiczną

Wybrane wyposażenie opcjonalne

• Kieszenie w oparciach przednich foteli

• Metalik
Dopłata do lakieru metalik

• Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym

2 900 zł

Wygląd zewnętrzny
• Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne
• Kierunkowskazy w lusterkach
• Tylny spojler dachowy
• Antena dachowa Shark-Fin
• Chromowana listwa okienna
Koła
• Koło dojazdowe
• Koła 225/65 R17, felgi stalowe

Elementy wyposażenia zawarte w pakietach dodatkowych zastępują wyposażenie podstawowe.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia.
-4-

Kalkulacja nr
440066/1/2018

Z dnia
11.12.2018

Ważna do
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Toyota RAV4 (Rok Modelowy 2018)
Dane techniczne
Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn.zm. i aktami
wykonawczymi)

Hamulce

Średnio [litry/100 km]

4.7

Miasto [litry/100 km]

5.5

Poza miastem [litry/100 km]

4.3

Zalecane paliwo

olej napędowy

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

60

Średnia emisja CO2 [g/km]

124

Silnik
Norma spalin

Euro 6W

Mechanizm zaworów
System wtrysku
paliwa

16-zaworowy DOHC
common rail z wtryskiwaczami
elektromagnetycznymi

Pojemność skokowa [cm3]

1995

Średnica x skok [mm x mm]

84.0 x 90

Stopień sprężania

16.5:1

Maksymalna moc [kW (KM)/obr./min]

105 (143)/4000

Maksymalny moment obrotowy
[Nm/obr./min]

Przód

tarczowe wentylowane

Tył

tarczowe pełne

Masy i wymiary
Masa własna [kg] min./maks.

1535/1625

Masa całkowita pojazdu [kg]
Długość/szerokość/wysokość [mm]

2135
4605/1845/1675

Pojemność bagażnika (do wysokości rolety
bagażnika) / przy złożonych tylnych
siedzeniach [litry]
Masa holowanej przyczepy z hamulcami [kg]

547/1735

2000

Długość/szerokość/wysokość wnętrza 1935/1505/1220
[mm]
Prześwit [mm]
Rozstaw osi [mm]

178
2660

Zwis przedni/tylni [mm]

930/1015

Kąt natarcia/kąt zejscia

19/23

320/17502250

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h]

195

0–100 km/h [s]

9.6

Minimalny promień skrętu [m] koła 17'/18'''

5,3/5,6

Zawieszenie
Przód
Tył

kolumny MacPhersona
podwójny wahacz

Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta zostało zmierzone zgodnie z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na
rynek europejski. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta uzyskane zgodnie z metodą
badawczą NEDC odzwierciedla wyniki osiągnięte w warunkach laboratoryjnych, natomiast uzyskane zgodnie z metodą
badawczą WLTC uwzględnia faktyczne proﬁle jazdy oparte na wynikach statystycznych, co lepiej odzwierciedla wartości
uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wartości według normy emisji EURO 6AD, EURO 6AG, EURO 6BG
podane są jako skorygowane NEDC i zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście WLTC. Wartości podane według
normy emisji EURO 6W zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście NEDC.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia.
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