


MAAK KENNIS MET DE NIEUWE TOYOTA bZ4X

Scan voor meer 
informatie

Een innovatieve en efficiënte batterij-elektrische aandrijflijn en de dynamische looks van 

een SUV. Daarmee levert de batterij-elektrische Toyota bZ4X prestaties die tellen. Met 

zijn robuuste en stijlvolle uitstraling, de veelzijdigheid van vierwielaandrijving en een 

royale actieradius brengt de Toyota bZ4X u overal waar u moet zijn. Daarbij beleeft u 

in deze innovatieve, volledig elektrisch aangedreven SUV een geheel nieuwe rijervaring. 

Go beyond electric!

2



3



4



SUPERIEURE PRESTATIES
De Toyota bZ4X blinkt uit met de beste prestaties in zijn klasse, en desondanks geen 

schadelijke emissies. Zijn aandrijflijn reageert snel en alert en biedt u snelheid en een 

imposant koppel op momenten dat het nodig is. In de nieuwe bZ4X bent u dankzij een 

laag zwaartepunt, optimale gewichtsverdeling en stijve carrosserie verzekerd van een 

uitzonderlijk stabiel weggedrag. Daarbij past u met een druk op de knop de slimme 

aandrijflijn aan om meer uitrolenergie terug te winnen via het remsysteem. U remt de 

auto dan grotendeels af door alleen het gaspedaal te gebruiken.

 

In de bZ4X profiteert u ook van de optionele vierwielaandrijving. Met een druk op de 

XMODE knop klikt u door de verschillende rijstanden om op elke ondergrond uit de 

voeten te kunnen. Zo bent u klaar voor elke situatie, zelfs diepe sneeuw en modder 

(snelheid max. 20 km/u). Kies Grip Control voor zwaar terrein (snelheid max. 10 km/u). 

Met dit zeer gebruiksvriendelijke systeem bent u overal op voorbereid, waar uw 

avonturen u ook brengen.
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ZEER EFFICIËNTE BATTERIJ
De prestaties van de Toyota bZ4X zijn gestoeld op 25 jaar Toyota-ervaring met 

batterijtechnologie. Deze batterij-elektrische SUV biedt een actieradius van meer dan 

450 kilometer. Volledig emissievrij. Dankzij innovatief onderzoek naar de prestaties 

van batterijen en toepassing van een warmtepomp onderscheidt deze batterij zich 

onder alle weersomstandigheden met de beste betrouwbaarheid in zijn klasse. De 

drie mogelijkheden om de batterij op te laden geven u volledige flexibiliteit. Met een 

openbaar snellaadpunt kunt u in 25 minuten* tot zo’n 150 kW bijladen. Of 100 km rijbereik 

in circa 10 minuten. Thuis kunt u de batterij opladen via een regulier stopcontact of, veel 

beter, een Toyota Oplaadservice laadpunt. Door de Toyota-kwaliteit bent u gerust op de 

betrouwbaarheid van de batterij. De tractiebatterij is ontwikkeld om na 10 jaar gebruik 

nog zo’n 90 procent§ van zijn oorspronkelijke capaciteit te kunnen leveren. En daar bieden 

we riante garantievoorwaarden bij.

* Voorlopige cijfers, onder voorbehoud van officiële homologatie.
§ Doelwaarden tijdens ontwikkeling.

6



7



Met de Toyota bZ4X hoeft u niet na te denken over uw actieradius. Zijn zeer efficiënte 

batterij staat garant voor 450 zorgeloze kilometers, waar u ook naartoe gaat.

UW ELEKTRISCHE ACTIERADIUS
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Uw laadtijd
De batterij opladen is zeer eenvoudig, of 

u nu thuis bent, op kantoor of onderweg. 

Omdat u volledig elektrisch rijdt, rijdt u 

met de Toyota bZ4X emissievrij en ook nog 

eens goedkoper.

MEERDERE OPTIES OM BIJ TE LADEN
Toyota Oplaadservice Laadpunt
Met een speciaal geïnstalleerd laadpunt 

van Toyota Oplaadservice laadt u de batterij 

veel sneller op dan met een gewoon 

stopcontact. En het houdt actief rekening 

met andere stroomverbruikers in het huis. 

Zakelijk geladen stroom, wordt automatisch 

verrekend. 

Pubieke laadpaal
Om de batterij onderweg snel bij te laden, 

vindt u met de zoekfunctie in de InCharge 

app een groot aantal publieke laadpunten, 

de beschikbaarheid hiervan en wat het 

opladen kost. Door gebruik te maken van 

de snellaadcapaciteit van 150 kW kunt u de 

batterij van uw Toyota bZ4X in slechts zo’n 

dertig minuten voor 80 procent opladen.
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De Toyota bZ4X combineert de slanke en technologische uitstraling met het robuuste 

design van een SUV. Het resultaat is een innovatieve elektrische auto die uitblinkt op elke 

ondergrond en die daarbij overal de aandacht trekt.

UNIEKE STIJL EN UITSTRALING

10



De Toyota bZ4X is ontworpen met oog op een optimale rijbeleving voor alle inzittenden. 

Het interieur biedt dan ook alle ruimte voor sociale interactie tussen de passagiers. 

Onderdeel van het superieure rijcomfort is bijvoorbeeld de grootste beenruimte in deze 

klasse, gecombineerd met een ongeëvenaard gevoel van ruimte.

RUIM EN LICHT INTERIEUR
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Ontdek een wereld van multimedia en connectiviteit. Met een extra groot 12,3" 

touchscreen, geavanceerde spraakherkenning en probleemloze integratie van uw 

smartphone blinkt Toyota Smart Connect uit in gebruiksvriendelijkheid. Het systeem 

ontvangt bovendien over-the-air updates, zodat u altijd verzekerd bent van de meest 

actuele software. Met behulp van de MyT-app op uw smartphone bekijkt u onder meer het 

laadniveau van de batterij en uw ritgegevens. Ook kunt u op afstand uw auto bedienen, 

van climate control tot het afsluiten en ontgrendelen van de portieren.

INTELLIGENT CONNECTED INTERIEUR
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De Toyota bZ4X beschikt over een uitgebreide veiligheidsuitrusting die tijdens elke rit 

over u waakt. Tot de vele innovatiever veiligheidsfuncties hoort onder meer de nieuwste 

Toyota Safety Sense technologie met Driver Emergency Stop Assist (DESA) en Over the Air 

Updates (OTA). Zo bent u in de Toyota bZ4X op de openbare weg én in het terrein altijd 

goed beschermd.

VEILIGHEID OM TE VERTROUWEN

13



Met 25 jaar ervaring wijst Toyota de 

weg naar een toekomst vol elektrische 

mobiliteit. Wereldwijd rijden er ruim 18 

miljoen hybride-elektrische, waterstof 

elektrische en batterij-elektrische 

Toyota’s. U kunt kiezen uit 17 verschillende 

hybride of elektrische modellen. 

Dankzij onze ervaring met moderne 

batterijtechnologie en aandrijflijnen 

met efficiënt energiemanagement 

onderscheiden batterij-elektrische Toyota’s 

zich met betrouwbare, duurzame prestaties. 

Uitstootvrij.

Toyota Oplaadservice
Toyota combineert een aantal verschillende 

diensten tot één pakket om rijders van een 

elektrische Toyota extra gebruiksgemak 

te bieden. U gebruikt de Toyota laadpas 

om onderweg op te (snel)laden, en een 

hoogwaardig Toyota laadpunt om uw auto 

thuis op te laden. Bij zakelijk gebruik worden 

de energiekosten automatisch verrekend 

zonder omkijken. Daarnaast beschikt u via 

de MyT-app op uw smartphone over een 

scala aan praktische Connected Services. 

En via de InCharge app alle detailinformatie 

over locaties, fysieke beschikbaarheid 

en kosten van het opladen in binnen- en 

buitenland. Kies de Toyota Oplaadservice en 

rijd elektrisch zonder zorgen. 

WAAROM KIEZEN VOOR BATTERIJ-ELEKTRISCH?
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VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe ver kan ik rijden met een volle 
batterij?
U kunt meer dan 450 kilometer* rijden.

 
Waar kan ik de batterij opladen?
U laadt de batterij thuis op via de Toyota 

laadpaal, of gebruikt onderweg een publiek 

laadpunt. Met Toyota Connected Services 

vindt u overal in Europa het dichtstbijzijnde 

laadstation.

Hoe kan ik mijn Toyota bZ4X opladen?
De batterij opladen is eenvoudig, 

gebruiksvriendelijk en met de meegeleverde 

laadkabels volledig veilig. U gebruikt een 

Toyota thuislaadpunt een van de publiek 

laadpunten en snelladers. In noodsituaties 

is opladen via het normale stopcontact ook 

mogelijk.

Hoe lang duurt het om de batterij 
op te laden?
De benodigde laadtijd voor een volle 

batterij hangt af van de stroomvoorziening. 

Bij een publiek snellaadstation kunt u in zo’n 

25 minuten de batterij van 10 tot 80% vullen. 

Of 100 km rijbereik in circa 10 minuten. Thuis 

opladen met een Toyota Oplaadservice 

laadpunt kan van helemaal leeg naar 

volledig vol al vanaf 7 uur. Na langer gebruik 

zal de laadtijd echter sterk verkorten.

Is elektrisch rijden voordelig?
Met een batterij-elektrische auto bespaart 

u over de gehele levensduur geld. U betaalt 

nooit meer voor benzine en met een Toyota 

laadpaal thuis laadt snel en voordelig de 

batterij van uw auto op.

Wat is het verschil tussen een hybride 
en een elektrische auto?
Er is een belangrijk verschil tussen hybride- 

en batterij-elektrische auto’s. Een hybride 

elektrische Toyota heeft een kleine batterij 

en krijgt hulp van een benzinemotor, terwijl 

een batterij-elektrische Toyota uitsluitend 

rijdt op de energie uit zijn vele malen 

grotere batterij. Zo ontstaan er tijdens het 

rijden geen schadelijke emissies.

Wat is de levensduur van de batterij?
Onze batterij-elektrische auto’s zijn even 

betrouwbaar als elke andere Toyota. Zolang 

de jaarlijkse onderhoudsbeurten worden 

uitgevoerd bij de Toyota-dealer, garandeert 

Toyota dat de batterij van uw Toyota bZ4X 

zelfs na tien jaar gebruik nog 70 procent van 

zijn oorspronkelijke capaciteit levert.

* Actieradius kan per model en uitvoering verschillen.

Scan voor meer 
informatie
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De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf wijzigingen in de uitvoeringen aan te brengen. Details van specifi caties en uitrusting 
kunnen bovendien per land verschillen om te voldoen aan plaatselijk geldende voorschriften. Informeer bij uw dichtstbijzijnde Toyota dealer naar eventuele 
wijzigingen. Er kunnen als gevolg van het drukprocedé verschillen optreden tussen kleuren in deze brochure en de werkelijke carrosseriekleuren. De leesbaarheid 
van eventuele QR-codes in deze brochure, kan afhankelijk zijn van de gebruikte scanner. Toyota is niet verantwoordelijk wanneer uw scanner de QR-codes niet 
kan lezen. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Zorg voor het milieu is voor Lexus een belangrijke 
prioriteit. Daarom nemen we uitgebreide maatregelen om ervoor te zorgen dat gedurende de volledige levensduur van onze automobielen – van design, 
productie en distributie tot verkoop, service en recycling – de belasting voor het milieu tot een minimum beperkt blijft. 

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-95100-PSB, januari 2022.
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