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Αεροδυναμικό, σπορτίφ 
εξωτερικό.
Προηγμένο, άνετο εσωτερικό.

Σχεδίαση
Εξαιρετική άνεση με 
κορυφαία ευρυχωρία στην 
κατηγορία. 

Χώροι
Εφοδιασμένο με προηγμένες 
τεχνολογίες για να έχετε τον 
πλήρη έλεγχο.

Ασφάλεια & Τεχνολογία
Σχεδιασμένο για απολαυστική 
οδήγηση, με εκπληκτικά 
ομαλή κύλιση και δυναμισμό 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οδηγική Εμπειρία

Toyota RAV4.  
Πιστό στο αυθεντικό του πνεύμα.

Το RAV4, o δημιουργός της κατηγορίας των SUV, ήταν ανέκαθεν 
συνώνυμο της αυθεντικής All Wheel Drive ικανότητας, της 
εξαιρετικής ευελιξίας, αλλά και της ζωντανής έκφρασης της 
προσωπικότητας του οδηγού του. Ακολουθήστε ξανά την καρδιά σας 
και εξερευνήστε το πάθος σας για περιπέτεια!
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Αυθεντικός Χαρακτήρας.

Το νέο RAV4 είναι η προηγμένη επιτομή των Sport Utility Vehicles, 
συνδυάζοντας το σύγχρονο στυλιστικό χαρακτήρα με διαχρονικά 
σχεδιαστικά στοιχεία.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

Σταθερή πορεία.

Το RAV4 είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την ασφαλέστερη και 
πιο απολαυστική οδήγηση. Το νέο, μοναδικό Integrated Dynamic 
Drive System οξύνει την οδηγική απόκριση και μεγιστοποιεί την 
πρόσφυση σε όλα τα οδοστρώματα. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία 
αιχμής διασφαλίζει μία ομαλή, σταθερή και ελεγχόμενη οδήγηση 
σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τώρα, κάθε ταξίδι γίνεται πηγή 
απόλαυσης.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

 
Aπόλαυση σε κάθε στροφή.

Το RAV4 ήταν ανέκαθεν απολαυστικό στην οδήγηση και τώρα, με 
τη νέα λειτουργία οδήγησης Sport, η ευελιξία του αξιοποιείται 
στο έπακρο. Κάθε φορά που επιλέγετε τη λειτουργία Sport, 
ενεργοποιείται μία σειρά από σπορ ρυθμίσεις: στην κατανομή ροπής 
μεταξύ εμπρός / πίσω τροχών, στην απόκριση του γκαζιού, στον 
έλεγχο του κιβωτίου και στην αίσθηση του τιμονιού. Το αποτέλεσμα 
είναι μία πιο συναρπαστική και δυναμική οδηγική εμπειρία. 
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Σχεδιασμένο να χωρά 
περισσότερες επιθυμίες.

Με τον κορυφαίο χώρο αποσκευών στην κατηγορία του, το νέο 
RAV4 μπορεί να μεταφέρει μεγάλα αντικείμενα με χαρακτηριστική 
ευκολία. Η εσωτερική διαμόρφωση γίνεται ταχύτατα με το μοναδικό 
σύστημα Easy Flat και το στάνταρ δίκτυ αποσκευών. Η πρόσβαση 
στις αποσκευές είναι ξεκούραστη χάρη στο άνετο και χαμηλό ύψος 
φόρτωσης και στην αυτόματη ηλεκτρική πίσω πόρτα με λειτουργία 
μνήμης.
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Κάθεστε άνετα;
Τώρα, περισσότερο από ποτέ.

Το RAV4 είναι άνετο, ήσυχο και ευπροσάρμοστο στο εσωτερικό του. 
Η καμπίνα φιλοξενεί με άνεση πέντε ενήλικες, προσφέροντας τον 
μεγαλύτερο χώρο της κατηγορίας για τους πίσω επιβάτες. Κάθε 
λεπτομέρεια μαρτυρά τις υψηλές προδιαγραφές στο φινίρισμα 
και την ποιότητα των υλικών. Και, ασφαλώς, το RAV4 παραμένει 
ευέλικτο, με άφθονους, έξυπνα σχεδιασμένους αποθηκευτικούς 
χώρους.

1312



TOYOTA
TOUCH® 2
WITH GO 

Απολαύστε το ηχοσύστημα μέσα από την οθόνη 
αφής 6.1” με πλήρη συνδεσιμότητα στο MP3 player 
ή το i-pod σας. Περιηγηθείτε εύκολα στις επαφές 
του κινητού σας και κάντε τηλεφωνικές κλήσεις 
handsfree*, δείτε πληροφορίες του αυτοκινήτου 
και γραφήματα κατανάλωσης για τα ταξείδια σας, ή 
παρακολουθήστε την έγχρωμη εικόνα της κάμερας 
οπισθοπορίας για ασφαλέστερη οδήγηση.

Toyota Touch 2 με Σύστημα Πλοήγησης **

 *   Απαιτεί συμβατό κινητό με  Bluetooth® .
** Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Style .

Εργονομική σχεδίαση,
προηγμένη τεχνολογία.

Το RAV4 είναι σχεδιασμένο για απαιτητικούς οδηγούς. Με 
εργονομικό σχήμα καθισμάτων, ο οδηγός νιώθει πραγματικά στο 
επίκεντρο – ενώ ταυτόχρονα έχει στην άμεση διάθεσή του μία σειρά 
από ευφυείς τεχνολογίες, όπως το σύστημα πολυμέσων Toyota 
Touch με ενσωματωμένη κάμερα οπισθοπορίας, τον εύκολο χειρισμό 
Bluetooth, θύρες USB και Aux-in, τους ηλεκτρικά ανακλινόμενους 
καθρέπτες, το σύστημα Stop & Start ή βοηθήματα οδήγησης όπως το 
Downhill Assist Control.
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Η δύναμη της επιλογής.
Μεγάλο εύρος σε κινητήρες και μεταδόσεις. 
Δυνατές επιδόσεις,  χαμηλός θόρυβος και εκλεπτυσμένη λειτουργία
συνδυάζονται με μεγάλη οικονομία καυσίμου και χαμηλές εκπομπές ρύπων.

Κινητήρας Μετάδοση Κίνηση Ισχύς DIN hp Κατανάλωση 
καυσίμου 
(λτ/100χλμ)
(μεικτός κύκλος)

Εκπομπές  
CO2
(γρ/χλμ)
(μεικτός κύκλος)

Επιτάχυνση 
0-100 χ.α.ω.

Διαθέσιμες 
εκδόσεις

6 M/T = Μηχανική 6τάχυτη μετάδοση Multidrive S = CVT μετάδοση με 7τάχυτη σειριακή λειτουργία  
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες 40–43.

2.0 L 
Valvematic

6 M/T AWD 151 7.2 167 9.9’’ Live, Active, 
Style

2.0 L 
Valvematic

Multidrive S AWD 151 7.2 167 10.7’’ Active, Style

2.0 L 
D-4D

6 M/T 2WD 124 4.9 127 10.5’’ Live, Active

2.0 L 
D-4D

6 M/T AWD 124 5.2 136 11.0’’ Live, Active, 
Style
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Μεταδοτικό Χάρισμα.
Η εξαιρετική σχεδίαση των κιβωτίων 
μετάδοσης είναι το μυστικό που κάνει 
τις διευρυμένες δυνατότητες των 
κινητήρων να γίνονται ευχάριστη 
οδηγική εμπειρία.

6Μ/Τ
Το μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων παρέχει 
βελτιωμένη αξιοποίηση της ροπής μέσω 
της καλύτερης κλιμάκωσης των σχέσεων, 
χαρίζοντας μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου 
αλλά και απελευθερώνοντας περισσότερη 
δύναμη.
Συνδυάζεται με κινητήρες βενζίνης και turbo 
diesel. 

1. Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι: στάνταρ στο κιβώτιο Multidrive S. 
Εύκολη χρήση της σειριακής λειτουργίας (“M” mode) με ακριβείς, γρήγορες εναλλαγές των ταχυτήτων μέσα από τα 
χειριστήρια (+) και (-), με τα χέρια σταθερά στο τιμόνι. Eάν έχετε ανάγκη τη στιγμιαία αλλαγή συμπεριφοράς του 
αυτοκινήτου ακόμη και αν οδηγείτε σε λειτουργία ‘‘D’’, όπως π.χ. για ένα απαιτητικότερο προσπέρασμα, τα 
χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι (+) και (-) θα σας δώσουν άμεση παροδική μεταπήδηση σε λειτουργία Μ για 
γρήγορους χειρισμούς. 

Multidrive S
Με συνεχή μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης (CVT), το Multidrive S  «διαβάζει» το στυλ 
οδήγησης και τις προθέσεις σας παρέχοντας ομαλή, γρήγορη επιτάχυνση (0-100: 10,7’’), αλλά 
και την οικονομία του μηχανικού κιβωτίου, μόλις 7.2 λίτρα/100χλμ. Με πρόσθετη σειριακή 
λειτουργία 7 ταχυτήτων, χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, και την επιλογή Sport, το 
Multidrive S είναι το πλέον εξελιγμένο στην κατηγορία του σύστημα.

1.
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INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

Απόλυτος έλεγχος, 
ανεξαρτήτως εδάφους. 

Το σύστημα κατανέμει τη 
ροπή μεταξύ εμπρός και 
πίσω τροχών προληπτικά 
και μεταβλητά για να 
βελτιστοποιεί την πρόσφυση 
και οδηγική ευστάθεια.

All Wheel Drive (AWD)

Το Σύστημα Διεύθυνσης με 
Ηλεκτρική Υποβοήθηση 
βελτιστοποιείται με το 
Integrated Dynamic Drive 
System (IDDS). Στην αρχή 
μιας ολίσθησης, το IDDS 
ασκεί μεταβαλλόμενη 
υποβοήθηση στο τιμόνι (EPS), 
παροτρύνοντας έτσι διακριτικά 
τον οδηγό να στρίψει το τιμόνι 
προς τη σωστή κατεύθυνση 
προκειμένου να διορθώσει την 
πορεία του οχήματος.

Electric Power Steering 
(EPS)

Το ABS αποτρέπει το 
μπλοκάρισμα των τροχών 
στο φρενάρισμα. Το 
EBD συμπληρωματικά 
βελτιστοποιεί την κατανομή 
πίεσης πέδησης μεταξύ των 
τροχών για την αντιστάθμιση 
διαφορετικών φορτίων. Μαζί, 
τα δύο συστήματα βοηθούν 
στη διατήρηση του ελέγχου 
διεύθυνσης σε ένα απότομο 
φρενάρισμα.

ABS με Ηλεκτρονική 
Κατανομή Πέδησης (EBD)

Το VSC ενεργοποιεί αυτόματα 
τα φρένα, ξεχωριστά σε 
κάθε τροχό, και ελέγχει την 
κινητήρια ισχύ με σκοπό 
τη μείωση της πλευρικής 
ολίσθησης των τροχών όταν 
το όχημα στρίβει απότομα ή 
διανύει στροφές σε ολισθηρό 
οδόστρωμα.

Σύστημα Ελέγχου 
Ευστάθειας (VSC)

Σε μία έντονη επιτάχυνση που 
προκαλεί απώλεια πρόσφυσης 
των τροχών με αποτέλεσμα να 
αρχίσουν να σπινάρουν, το TRC 
μειώνει αυτόματα την ελκτική 
ισχύ και ελέγχει την πίεση 
πέδησης βοηθώντας στην 
ανάκτηση της πρόσφυσης.

Σύστημα Ελέγχου Πρόφυσης  
TRC  (Traction Control)

Το Integrated Dynamic Drive System μεγιστοποιεί την πρόσφυση και 
την ασφάλεια σε όλα τα οδοστρώματα και τις οδηγικές συνθήκες.

Αισθητήρες παρακολουθούν ενεργά τις οδικές συνθήκες και 
στέλνουν σήματα στις προηγμένες μονάδες ελέγχου που αυτόματα 
υποστηρίζουν τον οδηγό, συντονίζοντας τα συστήματα AWD και 
ελέγχου ευστάθειας του οχήματος.

Το νέο Sport mode βελτιώνει το κράτημα μεταφέροντας το 10% του 
φορτίου στους πίσω τροχούς όταν το τιμόνι στρίβει κατά την είσοδο 
σε μία στροφή. Η ροπή στους πίσω τροχούς μπορεί να φτάσει το 50% 
σε μία στροφή για να διατηρηθεί ο πλήρης έλεγχος του οχήματος.
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Εκδόσεις RAV4 – εξωτερικά

Style

Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της έκδοσης Live)
 — Ζάντες αλουμινίου 18” (5 διπλών ακτίνων)
 — Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
 — Αυτόματη και τηλεχειριζόμενη πίσω θύρα αποσκευών
 — Φιμέ κρύσταλλα
 — Εμπρόσθια και πίσω ποδιά (underrun)

Live

Κύρια χαρακτηριστικά
 — Ατσάλινες ζάντες 17” με τάσια 5 ακτίνων
 — Φώτα ημέρας τύπου LED
 — Πολυπρισματικοί προβολείς αλογόνου
 — Λειτουργία φώτων “Follow-me-home”
 — Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί 

καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος με ενσωματωμένα φλας
 — Χρωμιωμένο πλαίσιο θυρών

Active

Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της έκδοσης Live)
 — Ζάντες αλουμινίου 17” 5 ακτίνων
 — Ράγες οροφής
 — Εμπρός προβολείς ομίχλης
 — Χρωμιωμένο ένθετο στην κάτω πρόσθια μάσκα
 — Αισθητήρας βροχής
 — Αισθητήρας φωτός
 — Κάμερα οπισθοπορίας
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Εκδόσεις RAV4 – εσωτερικά

Style

Κύρια χαρακτηριστικά 
(επιπλέον της έκδοσης Active)

 — Επιλογέας ηλεκτρικού ανοίγματος και 
κλεισίματος πίσω θύρας αποσκευών

 — Επιλογέας αυτόματης αναδίπλωσης 
εξωτερικών καθρεπτών

 — Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2                             
 — με πλοήγηση

Live

Κύρια χαρακτηριστικά
 — Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική 

υποβοήθηση
 — Φωτιζόμενο σύστημα εισόδου
 — Επιλογέας Sport λειτουργίας 

οδήγησης (AWD)
 — Μηχανικός κλιματισμός (A/C)
 — Ραδιόφωνο & CD player με 

δυνατότητες WMA και MP3 
 — Συνδέσεις Aux-in και USB (i-pod)

 — Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο 
τιμόνι 

 — Bluetooth® hands-free σύστημα
 — Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά 

παράθυρα με σύστημα αποτροπής 
εγκλωβισμού κατά το κλείσιμο

 — Υφασμάτινη επένδυση θυρών
 — Θήκες στις πλάτες καθισμάτων 

οδηγού/συνοδηγού

Active

Κύρια χαρακτηριστικά 
(επιπλέον της έκδοσης Live)

 — Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2   
με 6,1’’ οθόνη αφής

 — 6 ηχεία
 — Οθόνη κάμερας οπισθοπορίας
 — Cruise control
 — Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός
 — Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης 

οδηγού

 — Δερμάτινο τιμόνι 3-ακτίνων
 — Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων
 — Δερμάτινο χειρόφρενο με 

χρωμιωμένο μπουτόν
 — Δερμάτινο ταμπλό
 — Δερμάτινη επένδυση θυρών
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Εμπρόσθια μάσκα
Η μπροστινή μάσκα διαθέτει 
ενσωματωμένο underrun και προσδίδει 
δυναμική εμφάνιση και off-road 
χαρακτήρα στο νέο σας RAV4.

Αξεσουάρ             
Δώστε στο RAV4 προσωπικό χαρακτήρα επιλέγοντας από την πλούσια γκάμα 
των γνήσιων αξεσουάρ Toyota. Όλα τα αξεσουάρ είναι σχεδιασμένα προκειμένου 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες αλλά και στις επιθυμίες σας.

Πίσω Underrun
Το πίσω underrun χαρίζει δυναμισμό 
χωρίς να στερεί τίποτα από την 
κομψότητα του νέου RAV4.

Πλαϊνά σκαλοπάτια
Στυλ για την πόλη και γοητεία στις off-road διαδρομές, με την τοποθέτηση 
πλαϊνών σκαλοπατιών της Toyota που διαθέτουν αντιολισθητική 
επιφάνεια για ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στο αυτοκίνητο.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες να είναι ακριβή. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ή αλλαγές στα αξεσουάρ που εμφανίζονται. 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Toyota σχετικά με την πλήρη γκάμα, τη διαθεσιμότητα, τη συμβατότητα και τις προδιαγραφές των αξεσουάρ. 2726



Γωνιακά προστατευτικά πίσω προφυλακτήρα
Ολοκληρώστε την προστασία του αυτοκινήτου σας 
με τα γωνιακά προστατευτικά για τον πίσω 
προφυλακτήρα.

Πίσω προστατευτικό 
προφυλακτήρα
Προστατεύει τον 
προφυλακτήρα από 
γρατζουνιές ή και βαθύτερα 
χτυπήματα, τα οποία 
προκαλούνται κυρίως κατά 
την φόρτωση και εκφόρτωση 
αποσκευών.

Πλαϊνά προστατευτικά
Συμπληρωματικό σχεδιαστικό στοιχείο 
που προσφέρει προστασία από 
μικροζημιές στο πλάι του αμαξώματος.

Πίσω διακοσμητικό χρωμίου
Αναδεικνύει την προσωπικότητα του  
RAV4 τονίζοντας το στυλ του πίσω 
τμήματος.

Διακοσμητικό χρωμίου για τους 
προβολείς ομίχλης
Για απόλυτη κομψότητα προσθέστε το 
διακριτικό διακοσμητικό χρωμίου 
στους προβολείς ομίχλης που διαθέτει 
το αυτοκίνητό σας στον εργοστασιακό 
εξοπλισμό.

Αξεσουάρ             

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες να είναι ακριβή. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ή αλλαγές στα αξεσουάρ που εμφανίζονται. 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Toyota σχετικά με την πλήρη γκάμα, τη διαθεσιμότητα, τη συμβατότητα και τις προδιαγραφές των αξεσουάρ. 2928



Ζάντες αλουμινίου 17’’ “Poseidon”, 
σε απόχρωση γκρι του άνθρακα  

Ζάντες αλουμινίου 18’’, “Pitlane II” 
σε απόχρωση γκρι του άνθρακα, 
με επεξεργασμένη επιφάνεια

Ζάντες αλουμινίου 18’’, “Pitlane II” 
σε απόχρωση γκρι του άνθρακα

Αξεσουάρ             

   
    Τραβήξτε πάνω σας όλα τα βλέμματα με τις ζάντες αλουμινίου της Toyota. 
    Σχεδιασμένες ειδικά για το νέο σας RAV4 οι ζάντες αλουμινίου ενισχύουν              
    την εκλεπτυσμένη εμφάνιση του νέου RAV4.

Διακοσμητικό χρωμίου για τα πίσω φώτα
Μια πινελιά κομψότητας προσδίδουν τα διακοσμητικά 
των πίσω φώτων.

Εμπρόσθια ποδιά (Underrun)
Προστατευτική ποδιά που συνδυάζει το σύγχρονο αστικό στοιχείο 
με την στιβαρότητα και την λειτουργικότητα εκτός δρόμου.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες να είναι ακριβή. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ή αλλαγές στα αξεσουάρ που εμφανίζονται. 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Toyota σχετικά με την πλήρη γκάμα, τη διαθεσιμότητα, τη συμβατότητα και τις προδιαγραφές των αξεσουάρ. 3130



1. Μπάρες οροφής 
Οι μπάρες οροφής 
αποτελούν την ιδανική 
επιλογή προκειμένου 
να διευκολυνθείτε στη 
μεταφορά των αποσκευών 
σας. Διαθέτουν πολλαπλές 
δυνατότητες προσαρμογής 
ειδικών αξεσουάρ μεταφοράς 
όπως θήκη για σκι, 
μπαγκαζιέρα και βάση για 
ποδήλατα, που διατίθενται 
σαν ξεχωριστά αξεσουάρ.

 01

 02  04

Αξεσουάρ             

2. Κοτσαδόρος 
Για αξιόπιστη και ασφαλή 
ρυμούλκηση επιλέξτε από 
την γκάμα σταθερών και 
αποσπώμενων κοτσαδόρων 
της Toyota.

3. Σύστημα πλοήγησης 
Touch n Go 
Aναβαθμίστε την οθόνη touch 
που διαθέτει το αυτοκίνητό 
σας σε σύστημα πλοήγησης 
Touch n Go και αποκτήστε 
έναν ευφυή συνεπιβάτη.

4. Τoyota Ηot Spot 
Για σύνδεση στο Internet, 
όπου κι αν βρίσκεστε 
επιλέξτε το Toyota Hot Spot 
για tablets & smartphones.

             Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες να είναι ακριβή. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ή αλλαγές στα αξεσουάρ που εμφανίζονται. 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Toyota σχετικά με την πλήρη γκάμα, τη διαθεσιμότητα, τη συμβατότητα και τις προδιαγραφές των αξεσουάρ.

 03
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Αξεσουάρ             

5. Καλύμματα μαρσπιέ 
Ελκυστικό χρωμιωμένο 
διακοσμητικό που τονίζει 
τις ανάγλυφες γραμμές των 
μαρσπιέ, ενώ παράλληλα 
προστατεύει το αυτοκίνητό 
σας από μικρές φθορές.

 05

 07

 06

 08

             

6. Δάπεδο χώρου 
αποσκευών 
Το ειδικά μελετημένο 
πλαστικό δάπεδο 
προστατεύει το χώρο 
αποσκευών από φθορές, 
ενώ παράλληλα αυξάνει τη 
στατική τριβή προκειμένου 
οι αποσκευές να μη 
γλιστρούν εύκολα.

7-8. Δερμάτινη επένδυση 
Τονίστε τη δική σας προσωπικότητα επιλέγοντας το δερμάτινο σαλόνι που σας εκφράζει.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες να είναι ακριβή. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ή αλλαγές στα αξεσουάρ που εμφανίζονται. 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Toyota σχετικά με την πλήρη γκάμα, τη διαθεσιμότητα, τη συμβατότητα και τις προδιαγραφές των αξεσουάρ.
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Χρώματα

* Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος        ** Περλέ χρώμα

040 Λευκό 209 Μαύρο*

1H2 Βαθύ Τιτάνιο*      4T3 Χάλκινο*

070 Λευκό της Πέρλας**

3R3 Κόκκινο*

1G3 Γκρι*1F7 Ασημί*

4U5 Σκούρο Κάφε*
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Ζάντες και επενδύσεις

Ζάντες αλουμινίου 17” 
Poseidon (5-ακτίνων)
Αξεσουάρ

Ζάντες αλουμινίου 18” 
Pitlane II (9-ακτίνων)
Αξεσουάρ

Μαύρο ύφασμα
Έκδοση Live

Μαύρο ύφασμα
Εκδόσεις Active & Style

Μαύρο δέρμα
Αξεσουάρ για όλες 
τις εκδόσεις

Γκρι δέρμα
Αξεσουάρ για όλες 
τις εκδόσεις

Ζάντες αλουμινίου 17” 
(5- ακτίνων)
Έκδοση Active

Ζάντες αλουμινίου 18”  Geneva Premium
(5 διπλών ακτίνων) με φιμέ φινίρισμα
Έκδοση Style

Ατσάλινες ζάντες 17” με 
τάσια (5-ακτίνων)
Έκδοση Live
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Προδιαγραφές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2.0 l Valvematic  

M/T AWD M/D S AWD
2.0 l D-4D  
M/T 4X2

2.0 l D-4D  
M/T AWD

Κατανάλωση καυσίμου (ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (λίτρα/100χλμ) 7.2/7.3* 7.2 4.9 5.2/5.3*

Στην πόλη (λίτρα/100χλμ) 9.3/9.4* 9.2 5.7 6.2/6.3*

Εκτός πόλης (λίτρα/100χλμ) 6.0/6.1* 6.0/6.1* 4.4 4.6/4.7*

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 60 60 60 60

Διοξείδιο του άνθρακα, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (g/km) 167/169* 166/167* 127 136/137*

Στην πόλη (g/km) 214/217* 211/212* 149 161/163*

Εκτός πόλης (g/km) 139/141* 140/141* 115 121/123*

Εκπομπές ρύπων (οδηγία EC/715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την EC 630/2012J)

Πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro 5 J Euro 5 J Euro 5 J Euro 5 J

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (mg/km) 344.7 256.1 257.4 253.5

Nitrogen oxides, NOx (mg/km) 9.5 13.2 143.6 143.2

Υδρογονάνθρακες, THC & Οξείδια του Αζώτου, 
NOx (mg/km)

– – 163.4 160.9

Μικροσωματίδια (mg/km) – – 0.48 0.48

Υδρογονάνθρακες, THC (mg/km) 26.4 38.5 – –

Υδρογονάνθρακες, NMHC (mg/km) 22.9 35.3 – –

Στάθμη θορύβου εν κινήσει (drive-by, ισχύουσα νομοθεσία)

dB(A) 71.7 69.1 68.3 68.3

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2.0 l Valvematic  
M/T, M/D S AWD

2.0 l D-4D  
M/T 4X2 & AWD

Αριθμός κυλίνδρων 4 σε σειρά 4 σε σειρά

Μηχανισμός βαλβίδων 16-βάλβιδος DOHC με Valvematic & Dual VVT-i 16-βάλβιδος DOHC

Τροφοδοσία καυσίμου Ηλεκτρονικός ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός common rail με πιεζοηλεκτρικά μπεκ

Κυβισμός (κ.εκ.) 1987 1998

Διάμετρος x διαδρομή (mm x mm) 80.5 x 97.6 86.0 x 86.0

Αναλογία συμπίεσης 10.0:1 15.8:1

Μέγιστη ισχύς (DIN hp) 151 124

Μέγιστη ισχύς (kW/σ.α.λ.) 111/6200 91/3600

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) 195/4000 310/1600–2400

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2.0 l Valvematic  
M/T AWD

2.0 l Valvematic  
M/D S AWD

2.0 l D-4D  
M/T 4X2

Τελική ταχύτητα (km/h) 185 185 180

0 –100 km/h (δευτ) 9.9 10.7 10.5

Αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd) 0.323 0.323 0.314

ΦΡΕΝΑ

Εμπρός Αεριζόμενοι δίσκοι

Πίσω Δίσκος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Εμπρός Γόνατα MacPherson

Πίσω Διπλά Ψαλίδια

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και θορύβου καταγράφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για βασικό όχημα 
παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Οι τιμές κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος σας ίσως διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες οδοστρώματος, 
κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθ. επιβατών, ...) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση και εκπομπές CO2 ενός οχήματος.

A/T = Αυτόματο κιβώτιο M/T = Μηχανικό κιβώτιο M/D S = Multidrive S * Με τροχούς 18”.
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Προδιαγραφές

1570 mm

1845 mm
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910 mm1000 mm 1570 mm

1845 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 2.0 l Valvematic  
M/T AWD

2.0 l Valvematic  
M/D S AWD

2.0 l D-4D  
M/T 4X2

2.0 l D-4D  
M/T AWD

Εξωτερικό μήκος (χλστ.) 4570 4570 4570 4570

Εξωτερικό πλάτος (χλστ.) 1845 1845 1845 1845

Εξωτερικό ύψος (χλστ.) 1660mm-1705mm** 1660mm-1705mm** 1660mm-1705mm** 1660mm-1705mm**

Εμπρός πρόβολος (χλστ.) 910 910 910 910

Πίσω πρόβολος (χλστ.) 1000 1000 1000 1000

Μεταξόνιο (χλστ.) 2660 2660 2660 2660

Κύκλος στροφής – ελαστικό (μέτρα) 5.3 5.3 5.3 5.3

Εσωτερικό μήκος (χλστ.) 1935 1935 1935 1935

Εσωτερικό πλάτος (χλστ.) 1505 1505 1505 1505

Εσωτερικό ύψος (χλστ.) 1220 1220 1220 1220

Συνολικό μήκος χώρου αποσκευών, 
πίσω καθίσματα όρθια (χλστ.) 

951 951 951 951

Συνολικό πλάτος χώρου αποσκευών (χλστ.) 1337 1337 1337 1337

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών VDA, 
μέχρι το κάλυμμα, πίσω καθίσματα όρθια (λίτρα) 

547 547 547 547

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών, μέχρι την 
οροφή, πίσω καθίσματα κατεβασμένα (λίτρα)

1746 1746 1746 1746

Μικτό βάρος οχήματος (κιλά) 2100 2110 2135 2135

Απόβαρο (κιλά) 1490 –1570 1605 –1615 1535 –1625 1535 –1625

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά) 2000 1500 1600 1600

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά) 750 750 750 750

Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.) 1570 1570 1570 1570

Πίσω μετατρόχιο (χλστ.) 1570 1570 1570 1570

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΖΑΝΤΕΣ Live Active Style*

Ατσάλινες ζάντες 17” με τάσια (5-ακτίνων) 
και ελαστικά 225/65R17  – –

Ζάντες αλουμινίου 17” (5-ακτίνων) και ελαστικά 225/65R17 –  –

Ζάντες αλουμινίου 18” (5 διπλών ακτίνων) 
και ελαστικά 235/55R18 – – 

Εφεδρικός τροχός: υποδαπέδιος, προσωρινός, ενισχυμένος   

 = Στάνταρ  = Προαιρετικό − = Δεν διατίθεται M/T = Μηχανικό κιβώτιο M/D S = Multidrive S
* Διατίθεται μόνο με AWD.

** Oι εκδόσεις Active και Style με ράγες οροφής έχουν πρόσθετο ύψος +45mm. ** Oι εκδόσεις Active και Style με ράγες οροφής έχουν πρόσθετο ύψος +45mm. 
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Εξοπλισμός
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Live Active Style

Φώτα ημέρας τύπου LED   

Πολυπρισματικοί προβολείς αλογόνου   

Λειτουργία φώτων “Follow-me-home”   

Εμπρός προβολείς ομίχλης –  

Πίσω φως στοπ τύπου LED   

Πίσω φώτα συνδυασμού (τύπου λαμπτήρα)   

Χρωμιωμένο ένθετο στην κάτω πρόσθια μάσκα –  

Μαύρα προστατευτικά στους θόλους τροχών και πλευρικά   

Ηλεκτρικοί/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες 
στο χρώμα του αμαξώματος με ενσωματωμένα φλας   

Αυτόματα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες – – 

Ηλεκτρικό κεντρικό κλείδωμα θυρών   

Κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό   

Ηλεκτρικά τηλεχειριζόμενη πίσω θύρα αποσκευών – – 

Πίσω αεροτομή   

Εμπρός και πίσω υαλοκαθαριστήρες με διακοπτόμενη λειτουργία   

Χρωμιωμένο πλαίσιο θυρών   

Λαβές θυρών/πίσω θύρας στο χρώμα του αμαξώματος   

Φιμέ κρύσταλλο – – 

Κεραία οροφής   

Αισθητήρες βροχής –  

Αισθητήρες φωτός –  

Κάμερα οπισθοπορίας –  

Ράγες οροφής –  

Εμπρόσθια και πίσω ποδιά – – 

ΑΝΕΣΗ Live Active Style

Τιμόνι 3-ακτίνων και λαβή λεβιέ ταχυτήτων από ουρεθάνη  – –

Τιμόνι 3-ακτίνων και λαβή λεβιέ ταχυτήτων από δέρμα –  

Χειρόφρενο από ουρεθάνη  – –

Δερμάτινο χειρόφρενο με χρωμιωμένο μπουτόν –  

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ΄ύψος και τηλεσκοπικά   

Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης   

Σύστημα Stop & Start * * –

Φωτιζόμενο σύστημα εισόδου   

Cruise control –  

Sport λειτουργία οδήγησης (με μπουτόν) ** ** **

Μηχανικός καθρέπτης οδηγού  – –

Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης οδηγού –  

Μηχανικός κλιματισμός (A/C)  – –

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός –  

Ρύθμιση δέσμης προβολέων   

Μαλακό ταμπλό  – –

Δερμάτινο ταμπλό –  

Φως χώρου αποσκευών   

Υφασμάτινη επένδυση θυρών  – –

Δερμάτινη επένδυση  θυρών –  

Παράθυρο οδηγού με αυτόματη λειτουργία (Auto up & down)   

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με σύστημα αποτροπής 
εγκλωβισμού κατα το κλείσιμο   

Προσωπικός φωτισμός εμπρός   

Χρωμιωμένες εσωτερικές λαβές θυρών   

Αλεξήλια οδηγού / συνοδηγού με καθρέπτη   

Εμπρός και πίσω βοηθητικές χειρολαβές   

 = Στάνταρ  = Προαιρετικό − =Δεν διατίθεται M/T = Μηχανικό κιβώτιο M/D S = Multidrive S * Μόνο με 2WD (2.0 l D-4D).  ** Μόνο με AWD (μέρος της τεχνολογίας IDDS).
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Εξοπλισμός
ΑΝΕΣΗ Live Active Style

Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ   

Immobiliser   

Ηλεκτρική πρίζα 12V   

Διαιρούμενα 60:40 / αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα   

Σύστημα Easy flat (εύκολη αναδίπλωση σε ίσιο δάπεδο)   

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Live Active Style

Συρόμενα εμπρός καθίσματα   

Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα   

Πίσω προσκέφαλα (3)   

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους   

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Live Active Style

Ντουλαπάκι συνοδηγού   

Θήκη κονσόλας με υφασμάτινο υποβραχιόνιο   

Εμπρός και πίσω ποτηροθήκες   

Κρεμάστρες πλευρικές   

Θήκες πλατών καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού   

Οριζόντιο δίχτυ χώρου αποσκευών   

Συρόμενη αποσπώμενη εταζέρα   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Live Active Style

Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2 με έγχρωμη οθόνη αφής 6.1'' –  

Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2 με πλοήγηση – – 

Οθόνη κάμερας οπισθοπορίας –  

Radio και CD player με δυνατότητα αναπαραγωγής WMA και MP3  – –

6 ηχεία –  

4 ηχεία  – –

Σύστημα Bluetooth® hands-free   

Aux-in και σύνδεση USB   

Χειριστήρια ηχοσυστήματος και τηλεφώνου στο τιμόνι   

Αναλογικό ταχύμετρο   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Live Active Style

Ενεργητική Ασφάλεια

ABS με Ηλεκτρονική Κατανομή Δύναμης Πέδησης (ΕBD) και 
Υποβοήθηση Πέδησης (Brake Assist)   

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC) με Αυτόματο Διαφορικό 
Περιορισμένης Ολίσθησης (Auto LSD) * * –

Προηγμένο Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC Plus) με Σύστημα 
Ελέγχου Πρόσφυσης (TRC) και διακόπτη 4WD LOCK ** * * **

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)   

Σύστημα Ελεγχόμενης Καθόδου (DAC) ◊ ◊ ◊

Σύστημα Προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών   

Παθητική Ασφάλεια

Σύστημα 7 αερόσακων SRS: Εμπρός (2), Πλευρικοί (2), Κουρτίνας 
εμπρός και πίσω σειρών καθισμάτων (2), Γονάτων οδηγού (1)   

Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και μειωτήρες έντασης 
φορτίου   

Διακόπτης (απ)/ενεργοποίησης  αερόσακου συνοδηγού   

Σύστημα παιδικών καθισμάτων ISOFIX   

Κλείδωμα με προστασία παιδιών   

 = Στάνταρ  = Προαιρετικό − = Δεν διατίθεται * Δεν διατίθεται με 2.0 l Valvematic M/D S, 2.2 l D-CAT 150. § Δεν διατίθεται με 2.0 l D-4D, 2.2 l D-4D 150.  
◊ Στάνταρ με 2.0 l Valvematic M/D S, 2.2 l D-CAT 150. * Μόνο με 2WD (2.0 l D-4D).  ** Μόνο με AWD (μέρος της τεχνολογίας IDDS). ◊ Μόνο με αυτόματο κιβώτιο (Multidrive S και 6Α/Τ).
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Ανακαλύψτε περισσότερα για τις τεχνολογίες του νέου RAV4.

Γλωσσάριο

Εμπρός και πίσω αναρτήσεις
Το σύστημα αναρτήσεων του RAV4 έχει βελτιστοποιηθεί 
για να συνδυάζει την άνεση, την ευστάθεια, την ακρίβεια
στους ελιγμούς και τις ικανότητες στην τετρακίνηση.
Με πρόσθια γόνατα MacPherson, πίσω σύστημα δοκού 
στρέψης και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά 
απόσβεσης προσφέρει καλύτερη οδική συμπεριφορά.

2.0L Βενζινοκινητήρας Valvematic 151 hp
O ισχυρός ατμοσφαιρικός κινητήρας Valvematic 
περιλαμβάνει τη νέα γενιά του επιτυχημένου 
συστήματος VVT-i της Toyota. Βελτιστοποιεί 
ταυτόχρονα τον χρονισμό και την ανύψωση των 
βαλβίδων με αποτέλεσμα βελτιωμένη απόδοση 
καυσίμου με κατανάλωση μόλις από 7.2 λίτρα/100χλμ.

2.0L Turbo Diesel D-4D 124 hp
Εκπληκτικά χαμηλή κατανάλωση μόλις 4.9 λίτρα/100 
χλμ. και εκπομπές CO2 127 γρ./χλμ. με τεχνολογία 
Stop&Start για ελεύθερη πρόσβαση στον πράσινο 
δακτύλιο. Όλα αυτά συνδυάζονται με ισχυρές επιδόσεις 
124HP και 310 Nm ροπής, μόλις από τις 1.600 σ.α.λ.

2.2L Turbo Diesel D-4D και D-CAT 150 hp
Μηχανικό κιβώτιο: Με προηγμένη τεχνολογία D-4D, 
χαμηλή σχέση συμπίεσης, άψογη θερμοδυναμική 
απόδοση και αυξημένη ροπή από τις χαμηλές στροφές, 
η κατανάλωση βρίσκεται μόλις στα 5.7 λίτρα/100χλμ. 
και οι εκπομπές CO2 κατεβαίνουν από το φράγμα των 
150 γρ/χλμ. 
Αυτόματο 6-τάχυτο κιβώτιο: Συνδυάζεται με την 
τεχνολογία D-CAT (Diesel - Clean Advanced 
Technology) και προσφέρει έναν απαράμιλλο 
συνδυασμό δύναμης, ροπής και άνεσης.

Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης
Ειδικά σχεδιασμένος καθρέπτης οδηγού που ανιχνεύει 
έντονες αντανακλάσεις φωτός από τα οχήματα που 
ακολουθούν και σκουραίνει αυτόματα, ώστε να μην σας 
«τυφλώνει».

Κάμερα οπισθοπορίας
Απολαύστε μεγαλύτερη ασφάλεια στην όπισθεν χάρη 
στην κάμερα οπισθοπορίας.  Η ευκρινής, έγχρωμη εικόνα, 
σας βοηθά να εντοπίζετε κρυμμένα εμπόδια ή λακούβες 
και να παρκάρετε με ευκολία.

Downhill Assist Control (DAC)
Το σύστημα Downhill Assist Control (DAC), βασικός 
εξοπλισμός στα κιβώτια Multidrive S και 6Α/Τ, 
ενεργοποιεί ανεξάρτητα την πέδηση για να κρατήσει το 
όχημα σταθερά σε ταχύτητες μεταξύ 5 και 7 χλμ./ώρα, 
όταν κινούμαστε  σε κατηφορική κλίση (ακόμα και με 
όπισθεν).

Αερόσακοι SRS 
Το RAV4 εφοδιάζεται με επτά αερόσακους. 
Περιλαμβάνονται: αερόσακος γονάτων οδηγού, 
αερόσακοι SRS για οδηγό και συνοδηγό, πλευρικοί 
αερόσακοι στα εμπρός καθίσματα, καθώς και οροφής 
SRS για τους εμπρός και πίσω επιβάτες.

Σύστημα πρόσδεσης καθισμάτων ISOFIX                           
Τα καθίσματα διαθέτουν ειδικές υποδοχές πρόσδεσης 
παιδικών καθισμάτων – συμπεριλαμβανομένου 
ενός άγκιστρου στο επάνω μέρος του καθίσματος 
που εμποδίζει το παιδικό κάθισμα από το να γείρει 
μπροστά – για πιο εύκολη και ασφαλή πρόσδεση 
παιδικών καθισμάτων τύπου ISOFIX (διατίθενται στους 
Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota).

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)
Το HAC διασφαλίζει ομαλή εκκίνηση σε απότομες 
κλίσεις διατηρώντας την πίεση πέδησης μέχρι 2 
δευτερόλεπτα από την στιγμή που ο οδηγός αφήνει 
το φρένο.  Έτσι αποφεύγεται η προς τα πίσω κύλιση 
του αυτοκινήτου. Ενεργοποιείται με πιο έντονη πίεση 
του φρένου μετά το σταμάτημα εφόσον το κιβώτιο 
ταχυτήτων βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση εμπρόσθιας 
κίνησης.

Σύστημα Toyota Easy Flat
Το RAV4 είναι εξαιρετικά ευέλικτο. Όταν πρέπει να 
μεταφέρετε μεγάλα, ογκώδη αντικείμενα το σύστημα 
διαμόρφωσης καθισμάτων Toyota Easy Flat σας 
εξασφαλίζει ότι τίποτα δε θα σταθεί εμπόδιο. Δεν 
χρειάζεται να μετακινήσετε προσκέφαλα και μαξιλάρια 
καθισμάτων - απλά τραβήξτε το μοχλό και αμέσως έχετε 
στη διάθεσή σας ένα επίπεδο χώρο φόρτωσης. Επιπλέον, 
υπάρχει πληθώρα αποθηκευτικών χώρων για όλα τα 
μικρότερα αντικείμενα.

Αισθητήρας Βροχής / Αισθητήρας Φωτεινότητας
Ο αυτόματος αισθητήρας βροχής ενεργοποιεί αυτόματα 
τους υαλοκαθαριστήρες στην κατάλληλη ταχύτητα. 
Ο αισθητήρας φωτεινότητας ανιχνεύει τα επίπεδα 
φωτισμού του περιβάλλοντος και ανάβει αυτόματα τα 
φώτα όταν το εξωτερικό φως είναι χαμηλό. 

Euro NCAP: Ασφάλεια 5 αστέρων (2013)
Η νέα γενιά RAV4 έχει βαθμολογηθεί με 5 αστέρια στο Euro NCAP (2013), ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα 
αξιολόγησης της αφάλειας νέων αυτοκινήτων. Τα κριτήρια του θεσμού για το 2013 είναι αυστηρότερα 
από ποτέ για την απονομή της ανώτατης βαθμολογίας των 5 αστεριών. Αυτή η επίδοση είναι μία επιπλέον 
απόδειξη της αφοσίωσης της Toyota στην ασφάλεια και προστασία οδηγών, συνεπιβατών και πεζών. 
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Το RAV4 είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο το κόστος 
χρήσης του. Τα μηχανικά μέρη που απαιτούν συντήρηση 
είναι λιγότερα, ενώ αυτά που χρειάζονται συντήρηση 
είναι τόσο ανθεκτικά που τα διαστήματα μεταξύ των 
service είναι μεγαλύτερα. Παράλληλα, η τεχνολογία του 
RAV4 είναι προσβάσιμη εύκολα και απλά, μειώνοντας 
έτσι στο ελάχιστο τις ώρες εργασίας που απαιτούνται.                                                                                          
Τα πλεονεκτήματα αυτά, σε συνδυασμό με τις 
ανταγωνιστικές τιμές των γνήσιων ανταλλακτικών της 
Toyota, μειώνουν σημαντικά το κόστος ιδιοκτησίας 
του RAV4 και το αυτοκίνητό σας είναι πάντα σε ιδανική 
κατάσταση λειτουργίας.

Έξυπνη σχεδίαση
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Toyota θα σας 
εξυπηρετήσει σε όλες τις ανάγκες συντήρησης του 
οχήματός σας. 

Το RAV4 σας θα χρειαστεί μια πλήρη συντήρηση 
«Υγεία & Ασφάλεια» ανάλογα με το στυλ και τις 
συνθήκες οδήγησης κάθε 30,000 χλμ. ή δύο χρόνια 
(όποιο προηγηθεί) και ένα ενδιάμεσο service κάθε 
15.000 χλμ. ή κάθε χρόνο (όποιο προηγηθεί).

Πρόγραμμα συντήρησης
Η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα οφείλεται      
στην κατασκευή ή συναρμολόγηση του οχήματος. 
Η  εγγύηση ισχύει για έξι χρόνια κανονικής χρήσης ή 
180.000 χλμ. (όποιο προηγηθεί) χωρίς περιορισμό των 
χιλιομέτρων για το πρώτο έτος. 
Σε περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης 
(και αυτή οφείλεται σε ελάττωμα που καλύπτει η εγγύηση) 
δεν επιβαρύνεστε για την μεταφορά του αυτοκινήτου σας 
στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Toyota.

Σκουριά και ελαττώματα στη βαφή                                                     
Η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα στη  
βαφή ή την εμφάνιση σκουριάς στα μέρη του αμαξώματος 
που έχουν βαφτεί, που οφείλεται σε ελάττωμα των υλικών, 
για περίοδο 3 χρόνων, ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα που 
έχετε διανύσει.

Αντισκωριακή εγγύηση 
Η ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota περιλαμβάνει 
αντισκωριακή εγγύηση 12 χρόνων, ανεξάρτητα από τα 
χιλιόμετρα που έχετε διανύσει και καλύπτει οποιαδήποτε 
διάτρηση του αμαξώματος (εσωτερικά και εξωτερικά) που 
οφείλεται σε ελαττώματα των υλικών ή της εργασίας.

Ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota
Το RAV4 είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την 
ελαχιστοποίηση του κόστους επισκευής. Στοιχεία 
που απορροφούν ενέργεια ενσωματώνονται 
στους προφυλακτήρες, ενώ ακριβά εξαρτήματα 
τοποθετούνται εκτός ζωνών πρόσκρουσης και τμήματα 
του αμαξώματος που συνήθως υφίστανται ζημιές 
είναι βιδωμένα και όχι συγκολλημένα. Συνεπώς, το 
μέγεθος της ζημιάς περιορίζεται και τα κατεστραμμένα 
εξαρτήματα αφαιρούνται, αντικαθίστανται ή 
επισκευάζονται εύκολα. Τέλος, αυτό μεταφράζεται σε 
πολύ μειωμένο κόστος ανταλλακτικών και εργασιών.

Χαμηλότερο κόστος επισκευών
Δεν θέλουμε να υπάρχει κανένας περιορισμός στις 
διαδρομές που θα κάνετε με το νέο σας RAV4.  
Γι’ αυτό και το πρωτοποριακό πρόγραμμα οδικής 
βοήθειας 3 χρόνων “Toyota Eurocare”, σας καλύπτει  
σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση βλάβης  
ή ατυχήματος, το πρόγραμμα “Toyota Eurocare”  
είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί άμεσα και εύκολα  
ώστε εσείς να συνεχίσετε το ταξίδι σας αμέριμνοι.

Toyota Eurocare
H πρωτοποριακή υπηρεσία Αυτοκινήτου Αντικατάστασης 
δημιουργήθηκε με στόχο την πλήρη ικανοποίηση και 
εξυπηρέτησή σας, που συνοδεύει την αγορά του νέου σας 
Toyota. Μια υπηρεσία κατά την οποία, κάθε κάτοχος Toyota, 
του οποίου το αυτοκίνητο χρειάζεται επισκευή διάρκειας 
πάνω από μία ημέρα, δικαιούται δωρεάν αυτοκίνητο 
αντικατάστασης για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του 
δικού του. Παράλληλα, η Toyota δεσμεύεται για τον ακριβή 
χρόνο επισκευής και παράδοσης του δικού σας RAV4 και 
τον ακριβή προϋπολογισμό του κόστους εργασιών§.

Υπηρεσία Αυτοκινήτου Αντικατάστασης

 
 § Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
της Toyota για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 
εγγύηση.

Ως ιδιοκτήτης ενός νέου RAV4, απολαμβάνετε την 
αίσθηση ασφάλειας και ξεγνοιασιάς που σας προσφέρει η 
παγκόσμια φήμη της Toyota για ποιότητα και αξιοπιστία.

Σχεδίαση που 
ελαχιστοποιεί 
τις απαιτήσεις 
συντήρησης

Πλήρης  
Έλεγχος  
Υγείας &  
Ασφάλειας 6Εγγύηση  

Οχήματος 

ετής Μειωμένο  
κόστος  
ανταλλακτικών  
& εργατοωρών 3Οδική  

βοήθεια

ετής
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Σαν παγκόσμια εταιρεία, προσπαθούμε 
να έχουμε παρουσία όπου μας χρειάζονται 
οι πελάτες μας και γι’αυτό έχουμε 
σημαντική παρουσία στην Ευρώπη.  
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των αποστάσεων παράδοσης και την 
σημαντική εξοικονόμηση χρόνου σε όλες 
τις δραστηριότητές μας, γεγονός που 
οφελεί και εσάς και το περιβάλλον.

Εθνικά Kέντρα Πωλήσεων  
Κέντρα Επιμελητείας – Οχήματα 
Κέντρα Επιμελητείας – Αξεσουάρ/
ανταλλακτικά 
Εγκαταστάσεις παραγωγής
Εταιρείες υποστήριξης
Εκπαιδευτικά Κέντρα

Η Toyota καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες   
να βελτιώσει την περιβαλλοντική της απόδοση.

Κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια αναλύεται 
διεξοδικά ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι οι    
λιγότερες δυνατές σε όλο τον κύκλο ζωής 
του οχήματος. Η εξαιρετική επιμέλεια 
που δείχνουμε στην προσέγγιση, μας 
έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας σειράς 
πρωτοποριακών χαρακτηριστικών στα 
οχήματα μας που συμβάλουν σημαντικά   
στην περιβαλλοντική μας απόδοση.                
Οι σημαντικά μειωμένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του RAV4 (τύπος κινητήρα 
1AD-FTV-diesel) συγκριτικά με του 
προηγούμενου μοντέλου (τύπος κινητήρα 
1CD-FTV-diesel) φαίνονται στην ανάλυση 
όλου του κύκλου ζωής με μείωση 17% 
σε CO2 (Διοξείδιο του Άνθρακα), 19% σε 
ΝΟx  (Οξείδια του Αζώτου), 17% σε NMHC 
(Υδρογονάνθρακες Χωρίς Μεθάνιο), σε 
38% PM (Μικροσωματίδια) και 3% σε Sox   
(Οξείδια του Θείου).

Κατά την κατασκευή του οχήματός σας 
καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να 
μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Από το 2002 έχουμε μειώσει την κατανά-
λωση ενέργειας για κάθε όχημα που 
κατασκευάζεται στη μονάδα παραγωγής 
της Toyota στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 
7.5%. Το κόστος απόρριψης αποβλήτων 
μειώθηκε κατά 33.9% με αποτέλεσμα η 
μονάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην 
στέλνει καθόλου απόβλητα σε χωματερές.

Η σχεδίαση 
του αυτοκινήτου σας

Η κατασκευή 
του αυτοκινήτου σας

Προσπαθούμε πάντα να επιλέγουμε 
τον πλέον αποδοτικό και οικολογικό 
τρόπο μεταφοράς και επιμελητείας 
οχημάτων και ανταλακτικών.

Η Toyota σχεδιάζει και κατασκευάζει τα 
οχήματα της έχοντας ως γνώμονα 3 
αρχές: μείωση, επανάχρηση, ανακύ-
κλωση. Για παράδειγμα, το 95% του  
RAV4 είναι ανακτήσιμο. Το 100% των 
υλικών κατασκευής είναι κωδικοποιη-
μένα, ενώ έχουν εξαλειφθεί τελείως από 
την παραγωγή τέσσερα βαρέα μέταλλα 
(σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/EC).
Eπιπλέον, η περιβαλλοντική πολιτική 
της Toyota παρέχει στους οδηγούς  
νέους πρωτοποριακούς τρόπους 
απόσυρσης του παλαιού αυτοκινήτου 
τους. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
toyota.eu ή απευθυνθείτε στο 
πλησιέστερο  Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
Toyota.

Οδηγώντας σωστά το αυτοκίνητό σας, 
μπορείτε να μειώσετε το κόστος καυσί-
μου και τις εκπομπές CO2 κατά 20-30% 
περίπου.
01. Αφαιρέστε κάθε επιπλέον βάρος ή   
 φορτίο οροφής.
02.  Σχεδιάστε τη διαδρομή σας και 

αποφύγετε τις παρακάμψεις.
03.  Αποφύγετε τη χρήση του αυτοκινήτου 

σας για μικρές διαδρομές.
04. Ελέγχετε τακτικά την πίεση των 
 ελαστικών σας.
05.  Κάντε την τακτική συντήρηση του 

αυτοκινήτου σας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

06.  Προσπαθήστε να ανεβάζετε ταχύτητα 
όσο το δυνατόν νωρίτερα.

07.  Χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό μόνο 
όταν είναι απαραίτητο.

08. Ακολουθήστε τη ροή της κίνησης.
09. Διατηρήστε τα παράθυρα κλειστά.
10.  Σβήστε τον κινητήρα σας όταν πρέπει 

να μείνετε στάσιμοι για παραπάνω 
από ένα λεπτό.

Υπεύθυνη, οικολογική οδήγηση

Κατά τη φάση της σχεδίασης, ο σκοπός 
της Toyota είναι να κατασκευάσει 
καθαρότερους κινητήρες. Χάρη στην 
τεχνολογία Toyota Optimal Drive 
πετυχαίνουμε ακόμα περισσότερα. 
Κάθε στοιχείο του οχήματος 
βελτιστοποιείται ώστε να είναι 
ελαφρύτερο και να καταλαμβάνει 
λιγότερο χώρο, να έχει μειωμένη τριβή 
και απλά να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Η τεχνολογία Toyota Optimal Drive
προσφέρει πιο ελαφρείς, πιο συμπα-
γείς κινητήρες και προηγμένα κιβώτια 
ταχυτήτων. Εσείς απολαμβάνετε χαμη-
λότερες εκπομπές ρύπων και καλύτερη 
οικονομία καυσίμου χωρίς συμβιβασμό 
στην οδηγική απόλαυση.  

95%
                            λιγότερο CO2
στην κατασκευή του RAV4

Από το 2002 χρησιμοποιούμε

  6.1 %
είναι ανακτήσιμο

του RAV4

Το %20–30
λιγότερη κατανάλωση 
και εκπομπές CO2

Μεταφορά οχημάτων και 
ανταλλακτικών

Το τέλος ζωής 
του οχήματός σας;
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Για την Toyota, η ποιότητα είναι τρόπος ζωής. 
Τίποτα δεν είναι τόσο καλό ώστε να μην μπορεί 
να γίνει καλύτερο.

20th  Anniversary

Tο πρωτοποριακό RAV4 δημιούργησε και έδωσε χαρακτήρα σε μία 
εντελώς νέα κατηγορία το 1994. Από τότε, οι διαδοχικές γενιές του 
έχουν βελτιωθεί και αναβαθμιστεί, χαράζοντας κάθε φορά και νέους 
δρόμους μπροστά.

Σήμερα το RAV4 εορτάζει μία λαμπρή 20ετή πορεία, με περισσότερους 
από 1,2 εκατομμύρια υπερήφανους κατόχους στην Ευρώπη, και πάνω 
από 4,5 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Το RAV4 στη Νέα Γενιά του είναι κατάφορτο με προηγμένες τεχνολογίες 
και καλύτερο από ποτέ στην οδήγηση, παραμένοντας ακλόνητα πιστό 
στο αυθεντικό του πνεύμα.
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Εστιάστε το smartphone ή τη webcam σας στο 
γραφικό και ξεκινήστε μια νέα εμπειρία με το RAV4.

Αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς που θα απολαύσουν 
την εμπειρία οδήγησης του νέου RAV4 ή αν θέλετε 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε 
στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

www.toyota.gr/RAV4

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή 
αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς 
και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και 
τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2013 by NV Toyota Motor Europe (“TME”). • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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