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RAV4 HYBRID 

Decembrie 2018 

 

NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul  BNR + 0,5% valabil 

în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de 

dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.  

Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în 

urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este 

necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in 

functie de primul termen atins. 

Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi 

obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind 

nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. 

Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei. 

TARIFE 

Motor Versiune Cod Preț fără TVA Preț cu TVA 
2.5 Hybrid Dynamic 

Force VVT-iE  4x2 
Active 75L7KL1200 € 26,722 € 31,800 

2.5 Hybrid Dynamic 

Force VVT-iE  4x2 
Dynamic 75L7NL1200 € 28,086 € 33,430 

2.5 Hybrid Dynamic 

Force VVT-iE  4x2 
Exclusive 75L7WL1200 € 30,713 € 36,550 

2.5 Hybrid Dynamic 

Force VVT-iE  4x4 
Active 75L8KL1200 € 28,520 € 33,940 

2.5 Hybrid Dynamic 

Force VVT-iE  4x4 
Dynamic 75L8NL1200 € 29,890 € 35,570 

2.5 Hybrid Dynamic 

Force VVT-iE  4x4 
Exclusive 75L8WL1200 € 32,512 € 38,690 

2.5 Hybrid Dynamic 

Force VVT-iE  4x4 
Luxury 75L8VL1200 € 33,944 € 40,400 
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NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul  BNR + 0,5% valabil 

în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de 

dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.  

Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în 

urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este 

necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in 

functie de primul termen atins. 

Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi 

obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind 

nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. 

Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei. 

DATE TEHNICE 

Motor electric fata   
Putere maximă (kw) 88 

Cuplu maxim (Nm) 202 

Motor electric spate (AWD) 
Putere maximă (kw) 40 

Cuplu maxim (Nm) 121 

Motor benzina 2.5 l VVT-iE   
Capacitate (cc) 2487 

Putere maximă (kw(CP)) 131 (176) 

Cuplu maxim (Nm) 221/ 3600-5200 

Sistem Hybrid Dynamic Force   
Transmisie (manuala/automata) Automata 8 (CVT) 

Putere maximă combinată (kw(CP)) 163 (222) 160 (218) 

Tracțiune (tip) 4x4 4x2 

Viteză maximă (km/h) 180 

Accelerație (0-100 km/h) (sec) 8.1 8.4 

Consum:    urban (l/100 km)   

                       extraurban (l/100 km)   

                       mixt (l/100 km)  5.6/5.7* 

Emisii CO2 (g/km)  126/128* 

Normă de poluare EURO 6 AG 

Capacitate rezervor (litri) 55 

Capacitate maximă de tractare (kg) n/a 800 

Dimensiuni (L x l x h) (mm) 4600x1855x1685 

Dimensiuni portbagaj (litri) 580/1690 

Gardă la sol (mm) 190 

*Pentru varianta de echipare Exclusive 
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functie de primul termen atins. 
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nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. 

Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei. 

DOTĂRI  

EXTERIOR Active Dynamic Exclusive Luxury 
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, 

reglabile electric și încălzite, cu 

semnalizator integrat și pliabile electric 

 
 

 
  

Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, 

reglabile electric și încălzite, cu 

semnalizator integrat și pliabile electric, 

cu iluminare si camera (PVM).  

    

Roata de rezerva pentru uz temporar     

Sistem "Follow Me Home"     

Jante din aliaj 17" cu anvelope de 

dimensiunea 225/65 R17 
    

Jante din aliaj 18" cu anvelope de 

dimensiunea 225/60 R18 
  *  

Lumini de zi cu LED     

Faruri Parabola LED cu auto-nivelare si 

faza lunga automata 
    

Faruri Projector LED cu auto-nivelare si 

faza lunga automata 
    

Proiectoare de ceață     

Grila fata vopsita     

Culoare caroserie bi-tone (plafon negru)     

Praguri vopsite negru     

Oglinzi retrovizoare vopsite negru     

Stopuri LED     

Stopuri ceata (LED)     

Geamuri spate cu tentă verde     

Geamuri laterale și spate fumurii     

Sistem de spălare pentru faruri     

Ștergător lunetă     

Bare longitudinale plafon     

Haion acționat electric     

Senzor haion pentru deschidere fără 

atingere 
    

Ștergătoare parbriz (intermitent)     

Ștergătoare parbriz, cu senzor de ploaie și 

pornire automată 
    

Senzor pentru aprinderea automată a     
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nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. 

Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei. 

farurilor 

Spoiler spate     

Aparatori noroi fata/spate     

Maner exterior portiere in culoarea 

caroseriei 
    

Maner exterior portiere cromat     

*Jante vopsite negru pentru nivelul de echipare Exclusive 

INTERIOR Active Dynamic Exclusive Luxury 
Aer condiționat  dual, cu reglare automata 

si senzor de umiditate 
    

Filtru polen     

Toyota Touch 2 (sistem inteligent de acces 

și control al funcțiilor on-board, cu ecran 

tactil color de 7") cu 6 boxe 

    

Toyota Touch 2 (sistem inteligent de acces 

și control al funcțiilor on-board, cu ecran 

tactil color de 8") cu 6 boxe 

    

Toyota Touch 2 (sistem inteligent de acces 

și control al funcțiilor on-board, cu ecran 

tactil color de 8") cu 6 boxe, sistem de 

navigatie 

    

Mufa Aux-in     

Port USB: 1 in fata, 2 in spate     

Port USB: 3 in fata, 2 in spate     

Incarcator wireless     

Comenzi audio pe volan     

Coloana de directie telescopica, cu 

ajustare manuala 
    

Volan 3 spite, îmbracat în piele     

Schimbător viteze îmbrăcat în piele     

Geamuri electrice față/spate     

Scaun șofer și pasager incălzite     

Scaun șofer reglabil manual     

Scaun sofer glisabil electric     

Scaun șofer reglabil electric pe inaltime     

Scaun șofer cu suport lombar electric     

Funcția de memorare poziții scaun șofer      

Volan incalzit     

3 tetiere spate     

Computer de bord TFT color de 4,2”     
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INTERIOR Active Dynamic Exclusive Luxury 
Computer de bord TFT color de 7”     

Dezaburire lunetă cu temporizator     

Sistem degivrare parbriz cu încălzirea 

ștergătoarelor 
 

 
  

Capitonaj plafon gri     

Capitonaj plafon negru     

Tapițerie textilă     

Tapițerie piele ecologica     

Tapițerie piele     

Banchetă rabatabilă fracționat 60:40      

Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului     

Suport pahare (2 fata/2 spate)     

Oglindă interioară electrocromatică  

(cu efect anti-orbire) 
 

 
  

Sistem Smart Entry & Push Start      

Buton pornire (Power)     

Plasa retinere bagaje     

Avertizare nivel lichid parbriz     

Torpedo cu incuiere     

Poliță separatoare portbagaj     

Plasă reținere bagaje     

Parasolar sofer si pasager     

 

 

 

SIGURANȚĂ & SECURITATE Active Dynamic Exclusive Luxury 
9 Airbag-uri SRS: 

-Airbag-uri frontale șofer & pasager + 

airbaguri laterale față 

-Airbag-uri tip cortină 

-Airbag pentru genunchii șoferului 

    

Frana de mana electrica (cu autohold)     

Semnalizarea frânării de urgență (EBS)     

Direcție asistată electric (EPS)     

ABS & EBD & BA     

Imobilizator     
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SIGURANȚĂ & SECURITATE Active Dynamic Exclusive Luxury 
Cameră video pentru marșarier, cu linii de 

marcaj 
    

Panoramic View Monitor (PVM): asistență 

la parcare cu vedere panoramică (4 

camere) 

    

Senzori parcare față și spate     

Toyota Safety Sense 2: 

- Sistem de siguranță Pre-Impact (PCS)                                                                                                                                           

- Dynamic Radar Cruise Control, la orice 

viteza 

- Sistemul de urmarire a benzii de rulare 

(LTA)  

- Sistemul de avertizare a oscilației la 

ieșirea de pe bandă (SWS)  

- Sistem de asistență pentru marcaje rutiere 

(RSA) 

- Sistem de comutare automată între faza 

lungă și  

faza scurtă (AHB) 

    

Sistem de avertizare asupra presiunii din pneuri 

(TPWS) 
    

Dezactivare airbag pasager     

Închidere centralizată cu telecomandă     

Sistem de control al stabilității VSC+ și al 

tracțiunii TRC 
    

Sistem inteligent de tracțiune integrală - Hybrid 

AWD-i  
    

E-Four (numai AWD): comutare automata 

FWD-AWD 
    

Sistem de control al stabilității la tractare 

(TSC) 
    

Sistem de asistență la pornire din rampă - 

HAC 
    

Sistem de asistenta in viraje (ACA)     

Moduri deplasare Electric, Normal, Sport     

Selectare mod Trail (doar AWD)     

Sistem de monitorizare a unghiului mort 

(BSM) 
    

Sistem de avertizare a traficului din 

spatele mașinii (Rear Cross Traffic Alert - 

RCTA) 
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CULORI SI TAPIȚERII 

Culoare exterioară Cod Preț cu TVA Active Dynamic Exclusive Luxury 
Alb (040)                             040 0 €     

Urban Khaki (6X3)* 6X3 200 €     

Alb perlat (070)** 070 690 €     

Argintiu (1D6)* 1D6 460 €     

Gri închis (1G3)* 1G3 460 €     

Negru (218)* 218 460 €     

Roșu Tokyo Perlat  (3T3)** 3T3 690 €     

Cyan* 8W9 460 €     

Albastru închis (8X8)* 8X8 460 €     

       

Culoare exterioară Bi-

Tone*** 
Cod Preț cu TVA Active Dynamic Exclusive Luxury 

Caroserie Alb perlat + Plafon negru 

(070+218) 
2QJ 0 € 

  
  

Caroserie Argintiu + Plafon negru 

(1D6+ 218) 
2QY 0 € 

  
 

 

Caroserie Gri Inchis + Plafon negru 

(1G3+ 218) 
2QZ 0 € 

  
 

 

Caroserie Albastru inchis + Plafon 

Negru (8X8+ 218) 
2RA 0 € 

  
 

 

*    culoare metalizată 

** culoare perlată 

***Culoarea Bi-tone pentru echiparea Exclusive este inclusa in standard. 

 

 

                    
 

 

 

Alb 

 

Alb Perlat 

 

Gri inchis 
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Argintiu Inchis 

 

Negru 

 

Cyan 

 

Albastru inchis 

 

Gri inchis/Negru 

 

Argintiu/Negru 

 

Alb perlat/Negru 

 

Albastru inchis/Negru 
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Interior - Tapițerie Active Dynamic Exclusive** Luxury 
Gri*     

Negru     

Beige*     
      Tapiteriile sunt incluse in standard. 

** Echiparea Exclusive are plafonul interior negru. Pentru detalii de interior verificați configuratorul 

 

 

 

            

 

 

 

 

         


