
DE NIEUWE RAV4



NET ALS U KIJKEN WE ELKE DAG VOORUIT. OM ONSZELF TE 
VERBETEREN, TE EVOLUEREN. HET IS ONZE PASSIE OM U TE 
VERRASSEN – MET EEN AUTO DIE UW VERWACHTINGEN OVERTREFT. 
EEN AUTO DIE U VERTROUWEN GEEFT EN EEN BETER ANTWOORD 
HEEFT OP AL UW PLANNEN. DAAR MAG U OP REKENEN.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU

2



3



RA
V

4 DE COMPLEET 
ANDERE SUV

INHOUD 
 6 DESIGN

 8 HYBRIDE

10 DYNAMISCH RIJGEDRAG

12 INTERIEUR

16 INNOVATIE 

18 VEILIGHEID

20 MOTOREN

22 UITVOERINGEN

30 ACCESSOIRES

38 CARROSSERIEKLEUREN

40 VELGEN 

42 BEKLEDING

44 WOORDENLIJST 

46 KWALITEIT EN SERVICE

48 MILIEU

4



INLEIDING

5



Met zijn even krachtige als elegante 

uitstraling is de nieuwe RAV4 klaar voor 

elk avontuur – waar u ook naartoe wilt.

Het nieuwe design begint bij het dynamisch 

vormgegeven front met opvallende BI-LED 

koplampen en een elegante achterzijde, die 

opvalt met de voor een Toyota kenmerkende 

LED achterlichten. Imposante lichtmetalen 

velgen maken de krachtige, eigentijdse 

uitstraling van de RAV4 compleet.

ALTIJD HET 
JUISTE STATEMENT.

OPVALLEND
ONTWERP
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DESIGN
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De nieuwe RAV4 is voor het eerst ook leverbaar 

met de hybride technologie van Toyota, die 

garant staat voor meer vermogen, lagere 

verbruikskosten en emissies, meer rijcomfort en 

een unieke rijervaring. De hybride aandrijfl ijn 

van de RAV4 maakt rijden in de stad tot een 

ontspannen bezigheid. Het interieur is een oase 

van rust dankzij de hoge zitpositie en de soepele 

rijeigenschappen. Maar heeft u extra vermogen 

nodig, bijvoorbeeld om even snel te kunnen 

invoegen, dan heeft de hybride aandrijfl ijn altijd 

een passend antwoord.

Bij zware rijomstandigheden of in situaties 

waarin u extra grip nodig heeft, komt de 

nieuwe RAV4 Hybrid AWD direct aan uw 

wensen tegemoet, zodat u iedere uitdaging 

met vertrouwen tegemoet kunt zien. Met 

een maximaal aanhangergewicht van 800 tot 

1.650 kilo, voor de hybride modellen, geeft de 

RAV4 u bovendien de mogelijkheid om alles 

uit het leven te halen wat erin zit.

DE NIEUWE RAV4 HYBRID. 
ALLES OM TE ONTDEKKEN.

NIEUW 
PERSPECTIEF 
OP INNOVATIE
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HYBRIDE
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

IN ELKE 
SITUATIE 
THUIS

Het Integrated Dynamic Drive System 

(IDDS) is verder aangescherpt, zodat u zware 

rijomstandigheden en snelle bochten met 

vertrouwen tegemoet kunt zien. Kiest u 

voor de RAV4, dan bent u door de betere 

wegligging en sportievere stuurrespons 

verzekerd van nog meer rijplezier. Daarbij 

houdt de uitgekiende geluidsisolatie 

rijgeluiden en windgeruis buiten het 

interieur, zodat de nieuwe RAV4 ook bij 

hogere snelheden tot een van de stilste 

auto's in zijn klasse behoort.

VOLMAAKT 
IN BALANS.

Op een gladde of 

ongelijkmatige ondergrond 

verdeelt het systeem 

automatisch het beschikbare 

koppel over de voor- en 

achterwielen. Dat zorgt 

voor meer grip en stabiliteit, 

en voor een optimale 

brandstofeffi  ciency.

ALL WHEEL DRIVE
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DYNAMISCH RIJGEDRAG

11



12



INTERIEUR

De nieuwe RAV4 zit vol slimme technologie, 

zoals een 4,2" kleurendisplay in het 

instrumentarium, dat samenwerkt met

 het centrale Toyota Touch® 2 display.

Dit gebruiksvriendelijke multimedia 

systeem omvat een 7" touchscreen met tal 

van praktische functies, waaronder full-

map navigatie, hands-free telefoneren via 

Bluetooth®, MP3 en iPod® aansluitingen 

en een parkeerhulpcamera.

GEAVANCEERDE 
TECHNOLOGIE VOOR U.

EEN 
OPLOSSING 
ONBEGRENSDE 
MOGELIJKHEDEN

TFT DISPLAY

Op dit nieuwe, duidelijk afl eesbare 4,2" TFT display vindt u in één oogopslag 

belangrijke informatie zoals de afgelegde rijafstand, uw gemiddelde snelheid en uw 

brandstofverbruik. Bediening van het display is uitermate eenvoudig. Zo ziet u op 

het display dezelfde symbolen als bij het Toyota Touch® 2 multimedia systeem. Ook 

de overige informatie uit dit systeem, zoals navigatie, telefoon en instellingen voor 

audio vindt u op dit display, evenals de functies van Toyota Safety Sense.

TOYOTA TOUCH® 2

Dit gebruiksvriendelijke multimedia systeem biedt duidelijke graphics, informatie 

en entertainment en is uw verbinding met de buitenwereld. Telefoongesprekken 

voeren, uw muziekverzameling beheren, bediening van het navigatiesysteem of 

de Panoramic View Monitor, snelheidswaarschuwingen bekijken – u bekijkt het 

allemaal op het touch screen. En dat alles met een eenvoudige ‘swipe’ beweging.
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Een berg beklimmen, funshoppen, mountainbiken 

of verhuizen… de nieuwe RAV4 doet alles wat u 

van hem vraagt. De nieuwste generatie van onze 

SUV stelt uw comfort dan ook voorop, met een 

veelzijdig interieur, een veelvoud aan mogelijke 

stoelopstellingen, opbergmogelijkheden en een 

royale bagageruimte. 

Van de premium uitstraling en hoogwaardige 

materialen tot de kwaliteit van de nieuwe 

stoelbekleding – welke RAV4 u ook kiest, in het fraai 

afgewerkte interieur voelt u zich altijd de eregast. 

INTERIEUR VOOR 
ELK AVONTUUR.

VEELZIJDIGE 
PRESTATIES

ELEKTRISCH 

BEDIENBARE 

ACHTERKLEP

De elektrisch 

bedienbare 

achterklep is 

voorzien van een 

geheugenfunctie 

die automatisch 

de voor u ideale 

openingshoogte 

opslaat. 
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INTERIEUR
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Voordat u vanaf uw 

parkeerplaats wegrijdt, kunt 

u aan de hand van duidelijke 

3D videobeelden zien of er 

obstakels in de weg staan.

MOVING VIEW

Zou het niet geweldig zijn als u door uw 

auto heen kon kijken, zodat u zeker weet 

dat er niets in de weg staat? Of dat u uw 

auto van bovenaf kunt bekijken? Dat kan 

in de nieuwe RAV4. Hij is als eerste Toyota 

voorzien van technologie die manoeuvreren 

kinderspel maakt: vier camera’s, een aan elke 

kant, produceren samen een duidelijk 360° 

beeld van de omgeving van de RAV4. 

De beelden kunt u bekijken op het 

Toyota Touch® 2 display. Het resultaat 

is letterlijk een openbaring.

BELEEF 
DE ULTIEME 
360° VIEW.

NIETS IS 
ONZICHTBAAR 
OF ONMOGELIJK
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Bekijk uw omgeving alsof 

uw auto doorzichtig is: 

met dit systeem kunt u het 

gebied rondom de auto 

vanuit de bestuurdersstoel 

volledig overzien. Obstakels 

komen groot en duidelijk in 

beeld, zodat u niets over het 

hoofd ziet.

SEE-THROUGH VIEW

Door de combinatie van 

deze twee gezichtspunten 

kunt u gemakkelijker 

parkeren. De camera’s 

bestrijken een groter gebied 

dan een conventionele 

parkeerhulpcamera. U kunt 

zelfs inzoomen op kleinere 

obstakels die moeilijk te 

zien zijn.

WIDE REAR VIEW AND 

PANORAMIC VIEW

Met deze functie kunt 

u veilig oversteken op 

kruisingen waar het zicht 

beperkt is. De 180° camera 

bestrijkt een veel groter 

gebied, inclusief uw blinde 

hoek. De camera biedt 

tevens een zoomfunctie 

die u via het display 

kunt bedienen.

WIDE FRONT VIEW AND 

PANORAMIC VIEW

INNOVATIE
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* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.

ONVOORSPELBAAR 
WORDT 
VOORSPELBAAR

OMDAT VEILIGHEID
VANZELFSPREKEND IS.
Met Toyota Safety Sense beschikt u 

over een aantal geavanceerde actieve 

veiligheidssystemen die het rijden veiliger 

en meer ontspannen maken. Deze vijf actieve 

veiligheidstechnologieën vormen het hart 

van Toyota Safety Sense: Pre-Collision 

System* with Pedestrian Detection, Lane 

Departure Alert, Automatic High Beam, 

Road Sign Assist en Adaptive Cruise Control. 

Daarnaast beschikt u over een brede reeks 

aan innovatieve veiligheidsvoorzieningen. 

Kijk voor meer informatie over de veiligheids-

systemen van de RAV4 op de pagina’s 

44 en 45.

1. AUTOMATIC HIGH BEAM

2. ADAPTIVE CRUISE CONTROL

3. PRE-COLLISION SYSTEM* WITH PEDESTRIAN DETECTION

4. LANE DEPARTURE ALERT MET STUURCORRECTIE

5. ROAD SIGN ASSIST

1

3

2
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VEILIGHEID

4

5

3
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MOTOREN 
VOOR 
IEDERE 
LIFESTYLE

1. ELEKTROMOTOR

2. BENZINEMOTOR

3. HYBRIDE ACCU

Kijk voor meer informative 

over hybride technologie 

op onze website.

1

2 3
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MOTOREN

De nieuwe RAV4 is leverbaar met de meest geavanceerde motoren in zijn klasse. Heeft u te maken met woon-werk 

verkeer en de nodige fi les? Lange, snelle ritten op de snelweg? De RAV4 heeft voor u altijd een passend antwoord.

De RAV4 is voor het eerst leverbaar met de revolutionaire hybride technologie van Toyota. Met de RAV4 Hybrid kiest 

u voor een perfecte balans tussen kracht en effi  ciency, met gunstige verbruikscijfers en de laagste CO-emissies in 

zijn klasse. Daarnaast bent u verzekerd van fl uisterstil rijcomfort. Dat maakt de RAV4 tot een unieke compacte SUV.

BENZINE, DIESEL OF HYBRIDE – DE RAV4 HEEFT VOOR ELK 

AVONTUUR DE JUISTE MOTOR.

M/T = handgeschakelde transmissie

2,0 liter 
benzine AWD
6 M/T

2,0 liter 
benzine AWD
Automaat

2,5 liter 
benzine Hybrid 2WD & AWD 
Automaat

2,0 liter 
diesel 2WD
6 M/T

Vermogen

Motor

Koppel

112 kW
(152 pk)

195 Nm

112 kW
(152 pk)

145 kW
(197 pk)

105 kW
(143 pk)

195 Nm 270 Nm 320 Nm
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DE RAV4 COMFORT IS STANDAARD 
UITGERUST MET 17" STALEN VELGEN, 
LED-DAGRIJVERLICHTING EN TRAILER 
SWAY CONTROL. IN HET INTERIEUR BENT U 
VERZEKERD VAN COMFORTVERHOGENDE 
VOORZIENINGEN ALS AIRCONDITIONING 
EN EEN RADIO/CD-SPELER MET 
BLUETOOTH® FUNCTIE.

COMFORT
UITVOERING

Comfort  

Belangrijkste kenmerken 

  — 7 airbags

  — ABS, EBD, VSC en TRC

  — Trailer Sway Control (TSC)

  — Bandenspanning waarschuwingsysteem

  — 17" stalen velgen met wieldoppen

  — LED dagrijverlichting

  — Buitenspiegels in carrosseriekleur

met geïntegreerde richtingaanwijzer, 

elektrisch verwarmbaar en verstelbaar

  — Handbediende airconditioning

  — In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

met audio- en telefoonbediening

  — Elektrisch bedienbare ramen

voor en achter

  — Follow-me-home verlichting

  — Audiosysteem met radio, CD-speler,

USB- en Aux-aansluitingen en

4 speakers
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UITVOERINGEN

  — Bluetooth® handsfree systeem

  — Donkergrijze stoff en bekleding

  — Thuiskomer reservewiel onder

bagageruimte

Opties 

  — Lederen bekleding

  — Stoelverwarming voorstoelen 

(alleen i.c.m. lederen bekleding)
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DYNAMIC 
UITVOERING

DE RAV4 DYNAMIC IS VOORZIEN VAN 
GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN ZOALS HET 
TOYOTA TOUCH® 2 MULTIMEDIA SYSTEEM, 
TFT KLEURENDISPLAY EN EEN DAB+ TUNER, 
CRUISE CONTROL EN EN DUAL-ZONE 
AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING ZORGEN 
VOOR EXTRA COMFORT.

 Dynamic 

Belangrijkste kenmerken

(extra t.o.v. RAV4 Comfort) 

 — 17" lichtmetalen velgen

 — Zilverkleurige bodembeschermplaten 

voor en achter

 — Inklapbare buitenspiegels

 — Mistlampen

 — Regen- en schemersensor

 — Toyota Touch® 2 multimediasysteem

met 6 speakers en DAB+ tuner

 — Parkeerhulpcamera achter

 — Automatisch dimmende binnenspiegel

 — Dual-zone automatische airconditioning

 — Cruise control

 — Lederen stuurwiel en pookknop met 

spraakaansturingsknop op stuurwiel

 — Sportieve zwarte stoff en bekleding   
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UITVOERINGEN

 First Edition  (alleen op 2WD Hybrid)

Belangrijkste kenmerken

(extra t.o.v. RAV4 Dynamic)

 — LED koplampen

 — Smart Entry met startknop

 — Elektrische achterklep met geheugenfunctie

 — Speciaal design 17" lichtmetalen velgen

 — First Edition badge

Opties 

  — Toyota Touch® 2 with Go 

navigatiesysteem

  — Toyota Touch® 2 with Go Plus 

navigatiesysteem

  — Lederen bekleding

  — Stoelverwarming voorstoelen

(alleen i.c.m. lederen bekleding)
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STYLE 
UITVOERING

DE STYLE UITVOERING VAN DE RAV4 IS 
ONTWORPEN VOOR MENSEN MET EEN 
OOG VOOR DESIGN. HIJ IS VOORZIEN VAN 
GEDEELTELIJKE LEDEREN BEKLEDING, 18" 
VELGEN VAN GEBORSTELD LICHTMETAAL, 
PRIVACY GLASS EN LED KOPLAMPEN.

 Style 

Belangrijkste kenmerken

(extra t.o.v. RAV4 Dynamic)

  — 18" lichtmetalen velgen met

235/55R18 banden

  — LED koplampen

  — Privacy glass

  — Leder met stof en Alcantara® bekleding

  — Elektrische verstelling bestuurdersstoel 

met lendesteunverstelling

  — Stoelverwarming op beide voorstoelen

  — Zwarte hemelbekleding

  — Smart Entry met startknop (alleen op 

Hybride)

  — Elektrische achterklep met 

geheugenfunctie (alleen op Hybride)
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UITVOERINGEN

Opties

 — Toyota Safety Sense (Adaptive Cruise 

Control, Pre-Collision System, Road 

Sign Assist, Automatic High Beam, Lane 

Departure Alert en parkeersensoren 

voor en achter)

 — Toyota Touch® 2 with Go 

navigatiesysteem

 — Toyota Touch® 2 with Go Plus 

navigatiesysteem

 — Lederen bekleding

 — Stoelverwarming voorstoelen

(alleen i.c.m. lederen bekleding)
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EXECUTIVE 
BUSINESS 
UITVOERING

MET DE RAV4 EXECUTIVE BUSINESS KIEST U 
VOOR ULTIEME LUXE. ZO IS HET INTERIEUR 
AFGEWERKT MET CHIQUE LEDER EN BESCHIKT 
U OVER ZAKEN ALS EEN GO PLUS NAVIGATIE-
SYSTEEM, SMART ENTRY MET STARTKNOP, 
EEN PANORAMIC VIEW MONITOR EN EEN 
ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP.

 Executive Business 

Belangrijkste kenmerken 

(extra t.o.v. RAV4 Style) 

  — Smart Entry met startknop

  — Elektrisch bedienbare achterklep 

met geheugenfunctie

  — Parkeersensoren voor en achter

  — Lederen bekleding

  — Toyota Touch® 2 with Go Plus 

navigatiesysteem

  — Panoramic view monitor

  — Dode hoek monitor en kruisend 

verkeer controle systeem

  — JBL audio met 11 JBL speakers 

(alleen op Hybride)
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UITVOERINGEN

Opties 

  — Toyota Safety Sense (Adaptive Cruise 

Control, Pre-Collision System, Road Sign 

Assist, Automatic High Beam, 

Lane Departure Alert)
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ACCESSOIRE 
PAKKETTEN

Neem voor meer informative over onze accessoires contact op 

met uw Toyota-dealer, of kijk op www.toyota.nl

1. Treeplanken

2. Dakrailing

SUV-PAKKET

1.

2.
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ACCESSOIRES

3. Dakrailing

4. Dwarsstangen

5. Bagagebox zilvergrijs 410 L (175x82x45 cm)

REIS-PAKKET BESCHERMING EN BAGAGE-PAKKET
6. Beschermfi lm achterbumper, zwart

7. & 8. Laadvloerbescherming kunststof

9. Dorpelinstaplijsten aluminium (set van 4) of

10. Dorpelinstaplijsten aluminium hybride (set van 2) 

3. 6. 7. 8.4.

5. 9. 10.
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ACCESSOIRES

1. CARBON SPIEGELKAPPEN 

De carbon-look spiegelkappen geven uw 

RAV4 een sportieve uitstraling. 

2. CHROOM ORNAMENTEN SET ZIJKANT 

Elegant accent waarmee u uw auto een 

persoonlijk tintje geeft.

3. VERLICHTE DORPELLIJST 

Uitgevoerd in geborsteld aluminium en 

voorzien van verlicht RAV4-logo. Stijlvolle 

bescherming voor de lak op de dorpels. 

4. CHROOM ORNAMENT ACHTERKLEP 

Uitgevoerd in fraai chroom om de achterklep 

van uw RAV4 een stijlvol accent te geven. 

De accessoirereeks van Toyota biedt u 

tal van mogelijkheden om uw avonturen 

comfortabeler en stijlvoller te maken – van 

bagagenetten tot laadvloerbescherming en 

vloermatten tot sierlijke chromen accenten 

en kinderzitjes.

HANDIG VOOR ELK 
AVONTUUR.

1.

2.

3.

4.
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ACCESSOIRES

5. RUBBEREN VLOERMAT 

Op maat gemaakte rubberen vloermatten 

zijn ideaal om het tapijt in uw auto te 

beschermen tegen vocht en modder. De 

matten zijn eenvoudig verwijderbaar om 

ze gemakkelijk te kunnen schoonmaken. 

6. HORIZONTAAL BAGAGENET 

Net van stevig zwart nylon om losse 

voorwerpen in de bagageruimte op hun 

plek te houden. Voor bevestiging kunt 

u gebruikmaken van de standaard 

aanwezige haken.

7. BUMPER BESCHERMPLAAT 

Ontworpen om de lak op de achterbumper 

te beschermen tijdens het in- en uitladen. 

Gemaakt van roestvrijstaal of stevige zwarte 

kunststof. 

8. LAADVLOERBESCHERMING 

Op maat gemaakt om het tapijt in de 

bagageruimte te beschermen tegen vuil en 

vocht. Voorzien van een stevige antislip laag 

om schuiven van bagage te voorkomen.

9. HONDENREK 

De ideale accessoire om te voorkomen dat 

uw opgestapelde bagage omvalt, en om uw 

hond in de bagageruimte te houden. 

10. KINDERZITJES 

Met uw kinderen kunt u niet voorzichtig 

genoeg zijn. Daarom kunt u voor elke 

leeftijdscategorie kiezen voor veilige 

kinderzitjes (0–12 jaar of tot 36 kilo).

5. 7. 9. 10.

6. 8.
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ACCESSOIRES

1. TREEPLANKEN

Moderne en elegante styling met een 

antislip oppervlak om veilig te kunnen 

in- en uitstappen.

2. DAKRAILING

Stevige, lichtgewicht dakrails die in 

combinatie met de dwarsdragers van 

Toyota een stevige basis vormen voor 

bagage op het dak. Stijlvol, zilverkleurig 

ontwerp dat perfect aansluit bij de 

contouren van uw auto.

3. DWARSSTANGEN

Voor gebruik in combinatie met de 

Toyota dakrails. De dwarsdragers worden 

vergrendeld op de dakrails en vormen 

zo een ideale basis voor de diverse 

bagagesystemen van Toyota, zoals ski- 

en fi etsdragers en bagageboxen.

4. SKIBOXEN

Voor een onbezorgde skivakantie. 

De skiboxen hebben precies de juiste 

lengte, vorm en inhoud voor uw 

wintersportuitrusting.

5. BAGAGEBOXEN

Alles voor de vakantie. Voor jassen en 

jurken, korte broeken, schoenen en 

speelgoed; in een bagagebox neemt u alles 

mee wat u op vakantie of tijdens een lang 

weekend nodig heeft.

6. SKI & SNOWBOARD HOUDERS

Door de eenvoudige montage en veilige 

vergrendeling bent u met deze dragers in 

een mum van tijd onderweg. Te gebruiken 

in combinatie met Toyota allesdragers en 

Toyota dwarsdragers op dakrails.

5.1. 3.

6.2. 4.
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ACCESSOIRES

7. TREKHAAK

De trekhaken van Toyota zijn leverbaar 

met een verwijderbare en een vaste kogel. 

Beide zijn even stevig en geschikt voor de 

montage van een Toyota fi etsendrager.

8. PUSHBAR

Een zelfverzekerde off -road uitstraling met 

een chromen sierlijst en geïntegreerde 

zilverkleurige carterbescherming. 

9. STOOTLIJSTENSET

Een elegante manier om uw portieren te 

beschermen tegen kleine parkeerschades. 

Uitgevoerd in het zwart.

10. BUMPERPROTECTORS

Ideaal om de bumpers van uw auto te 

beschermen tegen parkeerschades. 

Uitgevoerd in zwart.

11. BESCHERMFILM ACHTERBUMPER 

Zeer duurzame, zelfklevende folie, op maat 

gemaakt om de achterbumper bij het in- en 

uitladen te beschermen tegen krassen. 

Leverbaar in zwart of transparant.

12. BESCHERMFILM DEURGREPEN

Vrijwel onzichtbaar, maar toch een robuuste 

bescherming tegen krassen rond de 

portiergrepen van uw auto.

13. PORTIERWINDSCHERMEN 

Aerodynamisch gevormd om windgeruis 

en turbulentie buiten het interieur te 

houden wanneer u met de ramen open 

rijdt. Leverbaar voor zowel de voor- 

als achterzijde.

14. SPATLAPPEN VOOR EN ACHTER 

Nuttig om de carrosserie van de RAV4 

te beschermen tegen opspattend water, 

modder en steenslag. Leverbaar voor de 

voor- en achterzijde.

7. 9. 11.

8. 10. 12.

13.

14.
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ACCESSOIRES

1. PARKEERSENSOREN

Parkeren is kinderspel met de RAV4. 

Desondanks zult u in kleine ruimtes profi jt 

hebben van het parkeerhulpsysteem van 

Toyota, dat kleine parkeerschades helpt 

voorkomen. Beschikbaar voor de voorzijde 

of achterzijde. Deze zijn gekoppeld aan 

een waarschuwingssysteem in de auto, 

dat luider klinkt naarmate u dichterbij 

een obstakel komt.

2. MISTLAMPEN 

Met de originele mistlampen van Toyota 

heeft u achter het stuur van de RAV4 beter 

zicht bij slechte weersomstandigheden, 

zoals mist, regen of sneeuw.

3. DORPELINSTAPLIJSTEN

Fraai en praktisch accent om de lak van 

de dorpels te beschermen. Leverbaar voor 

zowel de voor- als achterportieren.

4. TOYOTA TOUCH® 2 NAVIGATIE GO 

OF GO PLUS

Eenvoudig en zeer gebruiksvriendelijk. 

Toyota Touch® 2 Go is de ideale upgrade 

wanneer u uw multimediasysteem wilt 

uitbreiden met een navigatiefunctie. Met de 

Toyota Touch® 2 Go Plus upgrade beschikt 

u als extra over WiFi connectiviteit en 

uitgebreide functies op gebied van 

bediening, communicatie en navigatie.

5. REAR ENTERTAINMENT SYSTEM

Ideaal voor entertainment op maat in 

de auto. De basis van het modulaire 

systeem wordt gevormd door een 

handig dockingstation in de rugleuning 

van de voorstoelen, waarmee u de 

beschikking heeft over een scala aan 

entertainmentfuncties. 

6. TABLET HOUDER

Universele tablethouder aan de hoofdsteun, 

zodat de passagiers veilig een iPad® of een 

ander tablet kunnen gebruiken. Geschikt om 

tablets van vrijwel elk formaat horizontaal of 

verticaal te bevestigen.

1.

2.

3. 5.

4. 6.
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ACCESSOIRES

7. TOYOTA HOTSPOT

Zoals u al uit de naam kunt afl eiden, 

verandert uw auto met Toyota Hotspot in 

een mobiele hotspot waarmee u overal 

toegang heeft tot internet. Hiervoor hoeft 

u slechts de Toyota Hotspot box te voorzien 

van een SIM-card van uw provider, waarna 

u toegang heeft tot het internet zolang 

u zich bevindt in een gebied met 2G- of 

3G-dekking. Via de Toyota Hotspot kunt u 

maximaal vijf apparaten met WiFi aansluiten, 

zoals een laptop, tablet, smartphone 

of game console. Voor een constante 

stroomvoorziening wordt het systeem 

aangesloten op het boordnet van uw auto. 

–  Specifi ek ontworpen voor gebruik in 

een auto en de eisen die trillingen en 

wisselende temperaturen stellen aan 

de apparatuur.

–  Dubbele antenne voor optimale mobiele 

ontvangst.

–  Geschikt voor elke GSM-provider, zodat 

u een eigen SIM-card kunt gebruiken.

In het buitenland kunt u ook een lokale 

SIM-card gebruiken om roamingkosten 

te beperken.

– Vrijwel automatische software-updates.

–  Gebruiksvriendelijke interface voor 

personaliseren van Toyota Hotspot 

functies, zoals de instellingen voor de 

internetverbinding.

–  Gebruiksvriendelijke en eenvoudige aan-

uit schakelaar met controlelampjes die u 

informeren over de status en activiteit.

–  Veilig bevestigd in uw auto om losliggende 

draden te voorkomen.

–  Vrij van technische problemen die vaak 

voorkomen wanneer u een smartphone als 

hotspot gebruikt, en ongevoelig voor de 

restricties van sommige internetproviders. 

Zo kunnen met de Toyota Hot Spot 

meerdere personen tegelijkertijd 

gebruikmaken van internet.

8. ASBAK

Te gebruiken als asbak of extra 

opbergruimte. Het geveerde afsluitklepje 

maakt beide toepassingen mogelijk.

9. MATTENSET VELOURS

De luxueuze uitstraling van velours tapijt, en 

tegelijkertijd uitstekende bescherming voor 

het tapijt in het interieur. Op maat gemaakt 

en aan bestuurderszijde voorzien van veilige 

bevestigingspunten.

7. 8.

9.
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040 Pure White

1G3 Ash Grey§

4T3 Light Cappuccino Brown§

DE JUISTE 
KLEUR VOOR UW 
AVONTUREN
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 * Parelmoer lak.

 § Metallic lak.

070 Pearl White* 1F7 Ultra Silver§

209 Night Sky Black§ 3T0 Garnet Red§

4U5 Dark Brown§ 8X7 Blue Metallic§

CARROSSERIEKLEUREN
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ALTIJD IN 
BEWEGING
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VELGEN

18" zilveren lichtmetalen velgen

Standaard op Executive Business        

17" stalen velgen met wieldoppen

Standaard op Comfort

18" zwarte gepolijste lichtmetalen velgen

Standaard op Style

17" gepolijste lichtmetalen velgen

Standaard op First Edition

17" gepolijste lichtmetalen velgen

Standaard op Dynamic
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COMFORTOP MAAT, 
STIJL VOOR IEDEREEN

Zwarte stof 

Standaard op Comfort

Zwarte stof

Standaard op Dynamic 

en First Edition
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BEKLEDING

Neem voor meer informative over lederen bekleding en kleurcombinaties contact op met uw Toyota-dealer of kijk op www.toyota.nl onder Accessoires en Onderdelen.

Zwart leder met stof 

en Alcantara® 

Standaard op Style

Zwart leder

Standaard op Executive 

Bussiness

Beige leder

Optioneel op Executive 

Bussiness

Grijs leder

Optioneel op Executive 

Bussiness

Tan leder

Optioneel op Executive 

Bussiness
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Lane Departure Alert registreert met behulp van een 
camera de wegmarkering in het wegdek, en geeft u 
een waarschuwingssignaal wanneer u zonder richting 
aan te geven uw rijbaan verlaat. En geeft een korte 
stuurcorrectie wanneer u onbedoeld uw rijbaan verlaat. 

Lane Departure Alert met stuurcorrectie

LEES MEER OVER DE TECHNOLOGIE VAN DE RAV4.

WOORDENLIJST

Adaptive Cruise Control helpt u een veilige afstand 
tot uw voorganger te bewaren. Komt u te dichtbij, dan 
vermindert het systeem automatisch uw snelheid. Indien 
nodig, bedient het systeem zelfs de remmen. Zodra 
de situatie dit weer toelaat, accelereert het systeem 
automatisch weer tot de vooraf ingestelde snelheid.

Adaptive Cruise Control

Dankzij de Blind Spot Monitor kunt u veiliger van 
rijbaan wisselen. Als de sensoren aan de achterzijde 
achteropkomend verkeer registreren, dan ziet u 
in de buitenspiegel aan de betreff ende kant een 
waarschuwingssignaal. Zodra u met een voertuig in uw 
dode hoek richting aangeeft, wordt u gewaarschuwd dat 
u in uw rijbaan moet blijven.

Blind Spot Monitor (BSM)

De Panoramic View Monitor maakt parkeren en 
manoeuvreren veiliger en gemakkelijker. Het systeem 
maakt met beelden van vier camera’s een vrijwel 360° 
3D beeld van uw omgeving. U kunt de beelden op 
Toyota Touch® 2 Multimedia display op twee manieren 
bekijken via Moving view of via See-through View. 
Zo ziet u altijd of er verborgen obstakels of andere 
gevaren in de buurt zijn.

Panoramic View Monitor

De Full Hybrid aandrijfl ijn op basis van een 2,5 liter 
benzinemotor biedt de best mogelijke balans tussen 
brandstofeffi  ciency en prestaties. De benzinemotor 
wordt gecombineerd met één (2WD) of twee (AWD) 
krachtige elektromotoren. Samen staan deze garant 
voor een ongekend krachtige acceleratie, met 
desondanks een laag branfstofverbruik en CO-emissies.

2,5 liter hybride benzinemotor 

Automatic High Beam is ontworpen voor optimaal zicht 
in het donker, voor alle weggebruikers. Een camera 
registreert tegemoetkomend verkeer en voorgangers, 
en meet tevens de felheid van de straatverlichting. 
Vervolgens schakelt het systeem automatisch tussen 
groot- en dimlicht, ter bevordering van de veiligheid 
tijdens het rijden in het donker. 

Automatic High Beam
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WOORDENLIJST

* Technische omschrijving: Pre-Crash Safety System. 

Het Pre-Collision System waarschuwt u als bestuurder 
tijdig met zicht- en hoorbare signalen bij kans op een 
aanrijding met tegenliggers. Tegelijkertijd treedt Brake 
Assistance in werking. Als u zelf niet tijdig remt, dan 
worden automatisch de remmen geactiveerd om een 
aanrijding te voorkomen, of om de gevolgen ervan zoveel 
mogelijk te beperken. Behalve voertuigen is het systeem 
ook in staat om voetgangers vroegtijdig op te merken.

Pre-Collision System* with Pedestrian Detection

De functie Rear Cross Traffi  c Alert houdt tijdens het 
manoeuvreren achteropkomend verkeer in de gaten. 
Bij mogelijk gevaar hoort u een waarschuwingssignaal 
en ziet u ook in de buitenspiegel een waarschuwing 
oplichten.

Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA)

De RAV4 is uitgerust met zeven airbags, waaronder 
een knie airbag voor de bestuurder, front airbags, side 
airbags vóór en curtain airbags die de hoofden van zowel 
de voor- als achterpassagiers beschermen. 

Supplemental Restraint System (SRS) airbags – 
7 airbags

Met Toyota Safety Sense beschikt u over een aantal 
geavanceerde actieve veiligheidssystemen die het rijden 
veiliger en meer ontspannen maken. Deze vijf actieve 
veiligheidstechnologieën vormen het hart van Toyota 
Safety Sense: Pre-Collision System* with Pedestrian 
Detection, Lane Departure Alert, Automatic High Beam, 
Road Sign Assist en Adaptive Cruise Control.

Toyota Safety Sense

In kritische situaties, bijvoorbeeld in een scherpe bocht 
of op een gladde ondergrond, helpt VSC u om uw RAV4 
stabiel te houden. Het systeem voorkomt dat u in een slip 
raakt door per individueel wiel de juiste remkracht uit te 
oefenen en eventueel het motorvermogen te verlagen.

Vehicle Stability Control
Road Sign Assist houdt voor u de verkeersborden in 
de gaten en zorgt ervoor dat u op het nieuwe TFT-
display nuttige informatie als snelheidsbeperkingen of 
inhaalrestricties kunt afl ezen. Het systeem geeft een 
hoor- en zichtbaar waarschuwingssignaal als u zich niet 
aan de verkeersborden houdt.

Road Sign Assist
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ALS RAV4 RIJDER BENT U VERZEKERD VAN 
TOYOTA’S WERELDWIJDE REPUTATIE OP HET 
GEBIED VAN KWALITEIT EN SERVICE

Een van de zaken die uw Toyota 
dealer u zal uitleggen, is hoe het RAV4 
onderhoudsprogramma werkt. Het is heel 
simpel: uw RAV4 heeft maar eens per jaar 
of, afhankelijk van de motoruitvoering, 
om de 15.000 km of 20.000 km, een 
onderhoudsbeurt nodig. Kijk op 
www.toyota.nl voor de adviesprijzen voor 
onderhoud. Hier vindt u overzichtelijk 
wat elke onderhoudsbeurt kost.

Onderhoudsprogramma

Onze Toyota’s zijn ontworpen en 
gebouwd om onderhoudskosten tot 
een minimum te beperken. Er zijn 
minder onderdelen die onderhoud 
nodig hebben, terwijl er bovendien 
steeds duurzamere materialen worden 
gebruikt. Minstens zo belangrijk is dat 
de technologische snufjes van de RAV4 
gemakkelijk bereikbaar zijn gemaakt om 
de tijd die aan onderhoud wordt besteed 
zo kort mogelijk te maken. Dit alles in 
combinatie met de gunstige prijzen van 
Toyota, maakt dat uw RAV4 tegen de 
laagst mogelijke kosten altijd in optimale 
conditie blijft.

Intelligent ontwerp

De RAV4 is ontworpen om de kosten 
voor eventueel schadeherstel tot 
een minimum te beperken. Zo zijn in 
de bumpers energieabsorberende 
elementen geïntegreerd en zijn kostbare 
onderdelen zover mogelijk bij de meer 
kwetsbare punten van de auto vandaan 
gehouden. Carrosseriedelen die 
gemakkelijk beschadigen zijn niet gelast, 
maar vastgeschroefd. Op die manier 
wordt eventuele schade tot een minimum 
beperkt, terwijl beschadigde onderdelen 
gemakkelijk kunnen worden vervangen. 
Dat betekent lagere kosten voor 
onderdelen en arbeidsloon.

Originele Toyota onderdelen

De accessoires van Toyota worden 
gemaakt volgens dezelfde kwaliteitseisen 
en met hetzelfde oog voor detail als uw 
Toyota. Elk accessoire is op maat gemaakt 
voor uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft 
om uw auto een persoonlijke touch te 
geven. De accessoires worden onder de 
zwaarste omstandigheden getest, zodat 
u er volledig op kunt vertrouwen. Voor 
originele accessoires van Toyota geldt 
dan ook een garantietermijn van 
drie jaar, wanneer u deze gelijktijdig 
met uw Toyota heeft gekocht*.

Toyota accessoires
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KWALITEIT EN SERVICE

Bij afl evering van uw RAV4, ontvangt 
u van uw Toyota dealer het RAV4 
Paspoort. Daarin staat alles wat u wilt 
weten over uw RAV4. Het is niet zomaar 
een handboek, er staat in hoe u zoveel 
mogelijk plezier kunt beleven aan uw 
RAV4. Uw Toyota dealer zal uiteraard 
ook een en ander aan u demonstreren. 
Mocht u naderhand toch nog een vraag 
hebben, dan kunt u altijd bij uw Toyota 
dealer terecht.

RAV4 Paspoort 

De garantie dekt elk defect dat kan 
worden toegeschreven aan een 
materiaal- of constructiefout bij normaal 
gebruik gedurende een periode van 
3 jaar of 100.000 km, afhankelijk van 
welke limiet het eerst wordt bereikt, 
en zonder kilometerbeperking tijdens 
het eerste jaar. 

De sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 
Toyota dealer of Erkend reparateur vallen 
onder de garantie als het defect tot 
gevolg heeft dat er niet meer met de auto 
gereden kan worden en door de garantie 
wordt gedekt.

Garantie op hybride componenten* 
omvat specifi eke componenten van de 
hybride aandrijfl ijn. De garantieperiode 
is 5 jaar of gedurende 100.000 km 
geldig, wat het eerst van toepassing is.

Oppervlakteroest en lakschade op 
alle carrosseriedelen, veroorzaakt door 
materiaal- of constructiefouten, 
worden zonder kilometerbeperking door 
de garantie gedekt gedurende 3 jaar.

De garantietermijn voor doorroesten 
van binnenuit van de carrosserie 
ten gevolge van materiaal- of 
constructiefouten bedraagt 12 jaar 
zonder kilometerbeperking.

Uitgebreide garantie

Rijdt u in een Toyota, dan bent u 
verzekerd van vele zorgeloze kilometers.

U kunt, zolang u volgens fabrieks-
voorschrift in onderhoud blijft bij uw 
Nederlandse Toyota dealer, altijd een 
beroep doen op Toyota Pechhulp. De 
hulpdienst Toyota Pechhulp biedt 
u in meer dan 30 Europese landen 
doeltreff ende 24-uursservice. Kunt 
u door bijvoorbeeld een technisch 
mankement niet verder rijden, dan biedt 
het Toyota Pechhulp programma u advies 
en hulp om uw weg te kunnen vervolgen.

Toyota Pechhulp

 *  Informeer bij uw Toyota dealer naar 

specifi eke garantiebepalingen.
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DE KRINGLOOP VAN TOYOTA

De bedrijfsvoering van Toyota is erop gericht 
om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. 
Zo wordt bij de ontwikkeling van een nieuw 
model elk onderdeel zorgvuldig geanalyseerd 
om er zeker van te zijn dat de milieubelasting 
gedurende de volledige levenscyclus tot het 
minimum beperkt blijft. In de levenscyclus is 
de milieubelasting van de nieuwe RAV4 over 
de gehele levenscyclus fors gereduceerd: CO 
(Koolstofdioxide) -26%, NOx (Stikstofoxide) 
-48%, SOx (Zwaveloxide) -13%, roetdeeltjes 
-45% en NMHC (Niet Methaan-gerelateerde 
koolwaterstoff en) -25%.

Deze kernwaarden vormen vanaf het allereerste 
begin de basis onder de bedrijfsvoering van Toyota. 
Het bewijs: de nieuwe RAV4 is voor 95% recyclebaar, 
terwijl bij de materiaalkeuze al rekening is gehouden 
met hergebruik. Conform de Europese richtlijn 
2000/53/EC zijn bovendien vier zware metalen 
volledig uit het productieproces verdwenen.

Zelfs een Toyota bereikt op een zeker moment zijn 
eindbestemming. Daarom biedt het milieubeleid van 
Toyota een aantal nieuwe, innovatieve mogelijkheden 
om uw auto op milieuvriendelijke wijze te retourneren. 
Kijk voor meer informatie op www.toyota.nl of neem 
contact op met uw Toyota dealer.

REDUCTIE, HERGEBRUIK 

EN RECYCLING

1

5

ONTWERP EN PRODUCTIE
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MILIEU

Het brandstofverbruik van uw Toyota wordt in de 
praktijk beïnvloed door de omstandigheden waarin 
gereden wordt. Bij rijomstandigheden kunt u denken 
aan zaken zoals het wegdek, de bandenspanning, de 
belading van de auto, het gebruik van stroomverbruikers 
(verwarming en airconditioning), de te rijden route en de 
buitentemperatuur. Het brandstofverbruik van uw auto is 
verder natuurlijk ook sterk afhankelijk van uw rijstijl. Onze 
verkoopmedewerkers kunnen u instrueren hoe u met uw 
nieuwe auto zo zuinig mogelijk rijdt.

Nadat u met uw nieuwe Toyota de showroom 
heeft verlaten, kunt u uw auto met een gerust hart 
toevertrouwen aan onze hoogopgeleide monteurs. 
Zij houden uw auto in de best mogelijke staat en 
zorgen ervoor dat deze optimaal kan presteren. 
Daarbij helpt het gebruik van originele onderdelen 
ook om de belasting van het milieu te beperken.

Het verbeteren en verduurzamen van de dealerbedrijven 
is bij Toyota een continu proces. Zo ontwikkelde 
Toyota voor het dealernetwerk een integraal 
duurzaamheidsprogramma. Dit programma heeft 
betrekking op alle facetten van de bedrijfsvoering, van 
het hergebruik van regenwater tot isolatiemaatregelen 
en het gebruik van duurzame energie. Hiermee besparen 
wij op ons energie- en waterverbruik en verminderen we 
ook de hoeveelheid geproduceerd afval.

Door lokaal te produceren blijven 
transportkilometers beperkt, en wordt het 
milieu minder belast. Daarom kijken wij kritisch 
naar alle facetten van ons logistieke proces, 
van de onderdelenvoorziening voor de fabrieken 
tot het transport van auto’s en onderdelen 
naar onze dealerbedrijven. Bij elk transport 
kiezen we voor de meest effi  ciënte 
oplossing, wat onder meer betekent dat 
we zoveel mogelijk gebruikmaken van 
vervoer per trein.

2

3

4

LOGISTIEK

RIJDEN EN ONDERHOUD

VERKOOP
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RAV4 EEN 
NIEUW 
PERSPECTIEF 
LEAD THE WAY

Als u kennis wilt maken met de krachtige 

combinatie van hybride technologie en de 

veelzijdige kwaliteiten van de nieuwe RAV4, 

kijk dan op www.toyota.nl of maak bij uw 

Toyota-dealer een afspraak voor een proefrit.

PUUR RIJPLEZIER,
ELKE KILOMETER.
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Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-77000, februari 2016.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het 
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de 
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

02/16/RAV4/NL/6.000 blog.toyota.nl fl ickr.com/
toyotanederland

youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl

VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA, BEL 

GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN VAN 

9–17 UUR) OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL


