7 grudnia 2018

Toyota rozpoczyna przedsprzedaż nowego RAV4.
Wyjątkowa oferta cenowa na najwyższe wersje
wyposażenia
7 grudnia rusza przedsprzedaż nowej Toyoty RAV4. Piąta generacja
modelu będzie oferowana w Europie z napędem hybrydowym i
silnikiem benzynowym 2,0 l. Cena RAV4 Hybrid w bogato
wyposażonej wersji Selection z dwukolorowym nadwoziem wynosi w
przedsprzedaży 159 900 zł.
Nowa Toyota RAV4 miała swoją europejską premierę na targach w
Paryżu w październiku tego roku. Zbudowana na platformie TNGA piąta
generacja modelu to nowa odsłona prekursora segmentu SUV i
najpopularniejszego SUV-a na świecie. Nowa modułowa architektura
zapewnia o 60% sztywniejsze nadwozie, niżej położony środek
ciężkości oraz bardzo dobre właściwości jezdne i pewność prowadzenia
w zakrętach.
Nowy SUV Toyoty ma zupełnie nowy design oraz dynamiczną sylwetkę,
niższą i szerszą od poprzednika. Samochód jest minimalnie krótszy, ale
ma rozstaw osi większy o 3 cm, co przekłada się na bardziej przestronne
wnętrze. Pojemność bagażnika wzrosła do 580 l.
Wszystkie wersje nowej RAV4 będą w standardzie wyposażone w
najnowszą drugą generację systemu Toyota Safety Sense z funkcją
połączenia alarmowego eCall. W przedsprzedaży model jest dostępny w
dwóch najwyższych wersjach wyposażenia – Selection oraz Executive.
Toyota RAV4 Selection
RAV4 Selection wyróżnia się dwukolorowym nadwoziem z dachem
pokrytym lakierem Piano Black. Tym samym kolorem wykończone
zostały 18-calowe aluminiowe obręcze, nadkola oraz osłony przedniego
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i tylnego zderzaka. Auto wyposażone jest także w projektorowe światła
główne LED oraz przednie i tylne czujniki parkowania.
We wnętrzu znajdziemy sportowe fotele, elektryczną regulację fotela
kierowcy, podgrzewanie kierownicy, przedniej szyby i przednich
siedzeń oraz ładowarkę indukcyjną. Styl wnętrza podkreślą niebieskie
przeszycia, tapicerka ze skórzanymi elementami oraz czarna podsufitka.
RAV4 Selection jest oferowany w przedsprzedaży z napędem
hybrydowym 4x2.
Toyota RAV4 Executive
RAV4 w wersji Executive ma wyposażenie odmiany Selection,
wzbogacone o dodatkowe funkcje. Należy do nich cyfrowe radio DAB,
monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, system
monitorowania martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o
ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania oraz układ
wykrywania przeszkód ICS. Wentylowane i podgrzewane fotele mają
elektryczną regulację z pamięcią ustawień fotela kierowcy. Tylna
kanapa jest podgrzewana. Perforowana skórzana tapicerka jest
oferowana w 3 kolorach do wyboru (czarnym, beżowym lub
jasnoszarym), a podsufitka ma jasny kolor. RAV4 Executive w
przedsprzedaży dostępny jest z napędem hybrydowym 4x2. Auto w
takiej konfiguracji kosztuje 169 900 zł.
Wyposażenie dodatkowe
Nowego SUV-a Toyoty można dodatkowo wyposażyć w system audio
klasy premium marki JBL za 5 900 zł oraz w panoramiczny, szklany dach
z funkcją elektrycznego otwierania w cenie 6 900 zł. Pakiety te są
dostępne w obu wersjach wyposażenia.
Pierwsze egzemplarze trafią do swoich nowych właścicieli w lutym 2019
roku, kiedy nowy model zadebiutuje w polskich salonach marki.
Nowy RAV4- cennik przedsprzedażowy
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