Показаният модел е илюстративен.

TOYOTA RAV4 MY2022
БЕНЗИН
Опрема

ACTIVE FWD
DYNAMIC FWD
DYNAMIC AWD
EXCLUSIVE BiTon AWD
Ново! ADVENTURE AWD
EXCLUSIVE Premium AWD

2.0 l Бензин 6 М/Т | 175 к.с.

ХИБРИД
2.5 Хибрид
E-CVT | 218 к.с.(FWD) / 222 к.с. (AWD)

2.0 l Бензин CVT | 175 к.с.

Цена во ДЕНАРИ

Цена во ЕВРА

Цена во ДЕНАРИ

Цена во ЕВРА

Цена во ДЕНАРИ

Цена во ЕВРА

1,964,780 ден.
2,156,980 ден.
2,262,380 ден.

31,690 €
34,790 €
36,490 €
-

2,355,380 ден.
-

37,990 €
-

2,621,980 ден.
2,900,980 ден.
3,192,380 ден.
3,471,380 ден.
3,558,180 ден.

42,290 €
46,790 €
51,490 €
55,990 €
57,390 €
Важи од: 04.08.2022

ГАРАНЦИЈА
TOYOTA RELAX: 10 години гаранција!
Анти-корозивна гаранција: 12 години
10 години бесплатна грижа за хибридната батерија (само хибрид)

Патна помош:

5 години (Македонија) 5 години (Европа) -

2.900,00 Ден
3.900,00 Ден

RAV4: АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ
АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ, ДИНАМИКА НА ВОЗЕЊЕ И СУСПЕНЗИЈА

▪

TOYOTA SAFETY SENSE 2-втора генерација на систем за активна безбедност, која вклучува:
1) Активен систем, за помош при избегнување на судир (PCS, Pre-Crash Safety) со Автоматска сопирачка за спречување на судир (AEB, Automatic Emergency Brake) и
Препознавање на пешаци (дење и ноќе) и велосипедисти (дење). Со помош на радар и камера, системот ги следи патните услови пред автомобилот. При ризик за судир со
автомобил или пешак:
- го предупредува возачот звучно и визуелно
- ја зајакнува силата на сопирање со цел скратувaње на патот на сопирање
- при отсуство на реакција на возачот системот автоматски ја активира сопирачката во случај на опасност од судир (од 10-180 km/h| до 80km/h)
2) ) iACC- интелигентен адаптивен темпомат кој го одржува зададеното растојание зад возилото кое се следи, и сопира при намалвање на брината на истото. Системот функционира при брзина од
0-180 km/h (од 40-180km/h за мануелен менувач)
3) LDA & LTA- Систем за предупредување при напуштање на коловозна лента со асистент кој го држи возилото во средината на коловозната лента и систем за следење на
траекторијата на патната лента. Функционира при брзина 0-180km/h & 50-180km/h за мануелен менувач.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4)Асистент за автоматско вклучување/исклучување на долги и кратки светла (AHB, Automatic High Beam). Системот ги регистрира предните фарови од возилата кои доаѓаат од спротивен правец,
како и задните светла на возилата кои ги следите и ги прилагодува светлата средни/долги во однос на ситуацијата. Работи на брзини од 40-180 km/h.
5) Асистент за препознавање на сообраќајни знаци ( RSA- Road Sign Assist). Преку камерата системот ги препознава знаците за ограничување на брзината и забраната за претекнување и на
проектира на инструмент таблата. При прекршување на дозволените ограничувања системот предупредува звучно и визуелно.
6) Систем за предупредување при замор на возачот, регистрира дали автомобилот ја следи патната лента и ако востанови напуштање или некотролирано движење го предупредува возачот
визуелно.
ASL- систем за ограничување на максималната брзина со управување преку копче на воланот со меморија.
Stop & Start систем кој што автоматски го исклучува моторот при потполно сопирање и повторно го вклучува при притисок на папучата на гаста (кај автоматски менувач) односно при притисок на
педалата за спојка кај мануелен менувач со цел намалување на потрошувачката на гориво во градски услови. Стандардно за сите возила со автоматска и мануелна трансмисија.
Антиблокирачки систем за сопирање, со електронско распределување на силата на сопирањето и помош при сопирањето (ABS + EBD + BA)
Систем за контрола на влечната сила (TRC). Со автоматско блокирање на погонските тркала кои пролизгуваат и прераспределување на вртежниот момент и регулирање на вртежите. (со копче за
деактивација)
Систем за контрола на стабилноста на возилото (VSC).
Систем за помош при тргнување на нагорнини (HAC). Автоматски го задржува возилото закочено 2 секунди преку активација на сопирачките на сите тркала.
Систем за контрола на стабилноста на приколка (TSC). Го следи движењето на приколката и кога ќе забележи опасност од дестабилизација и откачување на приколката автоматски ја прилагодува
брзината на возилото со цел намалување на ризикот од откачување.
Електричен серво управувач, осетлив на брзина (EPS)
Активни стоп светла, автоматски пулсирааат при ненадејно сопирање (EBS)
Индикатор за предупредување на намалување на притисок во пневматик (TPWS)
MacPherson независно потпирање со спирални пружини - напред,
Потпирање назад, независно потпирање со двојни носачи - мултилинк

ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Браници кои ја апсорбираат енергијата при судир и делумно помагаат при судир со пешак
Стандарден пакет од 7 воздушни перници, интегрирани во системот за пасивна безбедност:
- 2 Фронтални, вoздушни перници за предните седишта со можност за исклучување на совозачкото перниче
- 2 Странични, двокоморни, воздушни перничиња за предните седишта,
- 2 Странични, воздушни перници тип "Завеси" на предните и задните седишта
- 1 Воздушно перниче за колена, возач
Предни, заштитни ремени со автоматско затегнување при судир и регулирање на висината
Заштитни ремени на задните седишта со прицврстување во 3 точки
Предупредување за непоставени ремени на седиштата
Предни седишта со систем за намалување на можноста за повреди при судар од назад
Потпирачи за глава, рачно регулирачки по височина за сите 5 места
Isofix држачи кај надворешните задни седишта
Заштита за отварање од внатре на задните врати (child-lock)
AVAS систем за акустично предупредување на пешаците при движење на електричен погон на ниски брзини (само за хибридни автомобили)
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ОПРЕМА
ACTIVE
НАДВОРЕШНОСТ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

17" сребрено обоени бандажи од лесна легура со 5 краци и пневматици 225/65 R17
Привремено резервно алу - тркало сместено во багажниот простор (T165/80 D17ST) со сет за замена
Мултирефлекторни " LED" предни фарови со функција "Follow me home" и сензор за светло
Автоматко прилагодување на предните светла по височина
LED, задни стоп светла
LED, автоматски дневни светла
Странични ретровизори со куќишта обоени во боја на каросерија, со вградени трепкачи, електрично регулирани и греени и автоматско преклопување
Задна врата која се отвара нагоре и спојлер со вградено 3-то LED стоп светло
Антена во форма на перка од ајкула
Рачки на вратите во боја на каросеријата
Двојна издувна цевка (кружна)
Предни и задни калници
Црни офроуд заштитни пластики на праговите и крилата на тркалата
Кровни носачи - црни
Централна брава со далечинско управување
Предна и задна пластична заштита на браник во црна боја - офроуд
Тонирани зелени стакла со UV зашита и топлотна изолација
Предна рештка на браник во црна боја
Заден спојлер во боја на каросерија
Клуч со далечинска контрола на заклучувањето и преклопување на клучот
Надворешни ретровизори поставени на вратите на возилото

ВНАТРЕШНОСТ

▪ Електронски, автоматски клима уред со предни и задни отвори за вентилација и навлажнувач на воздух и филтер за полен (2.5 Hybrid )
▪ Клима уред со предни и задни отвори за вентилација и филтер за полен (за 2.0 D-4S Бензинец)
▪ Електрика на предни и задни прозори со автоматско отворање и затворање и заштита од приклештување
▪ Трокрак мултифункционален волан обложен во кожа
▪ EPS електро серво управувач со рачно регулирање по височина и длабочина
▪ Копче за стартување на моторот (2.5 Hybrid FWD & AWD)
▪ Рачка на менувач обложен во кожа
▪ Електронска паркинг сопирачка
▪ Потпирачи за раце на предните и задните врати со ракофати
▪ Автоматско заклучување на вратите по тргнување на возилото
▪ Црн текстилен тапацир на седиштата со џеб на задниот дел од седиштето на совозачот
▪ Потпирач за раце на предните седишта со подвижна преграда за ситници
▪ Потпирач за раце на задните седишта со преклопување и држачи за чаши
▪ Два приклучоци за струја 12V: еден напред и еден за задните седишта
▪ Осветлување на внатрешноста и багажен простор при влегување и излегување
▪ Внатрешен ретровизор со мануелно прилагодување на затемнувањето
▪ Сив тапацир на таванот и вградено светло
▪ Штитници од сонце за возач и совозач со огледало и светло
▪ Возачко седиште рачно прилагодливо во 6 насоки
▪ Совозачко седиште прилагодливо во 4 насоки
▪ Задни седишта делливи (60:40), со преклопување на наслоните
▪ Toyota Easy Flat system за преклопување на наслоните за задните седишта со едно движење
▪ Покривка на багажен простор - подвижна ролетна
▪ Двостран под на багажникот (гумирана и тапацирана страна)
▪ Простор за шише за пијалок во предните и задните врати
▪ Закачалки кај задните врати
▪ Делумно покриена инструментална табла со мек материјал во долната половина
▪ Централна конзола во Piano црн лак
АУДИО, КОМУНИКАЦИИ & ИНФОРМАЦИИ
▪ Toyota Touch® 2 Мултимедијален систем:
- 8" дисплеј во боја чуствителен на допир со висока резолуција
- Аудио систем со 6 звучници
- 3 USB (еден на предна конзола и 2 назад) и 1 Aux-in приклучок за мултимедија уреди *( iPod® и MP3 плеери)
- Целосна iPod и MP3 контрола преку дисплејот на допир

▪
▪
▪

- Bluetooth 3® поврзување, автоматско симнување на телефонски именик, читање на SMS и e mail пораки. (функцијата не е компатибилна со сите мобилни апарати)
- Toyota Touch® 2 Мултимедијалниот систем е платформа која може едноставно да се надгради со Мултимедијален Навигациски систем со инсталирање на Toyota Touch 2 & Go
Спортска инструментална табла со 4.2" мулти информациски дисплеј во средината и два округли инструменти од страните
4.2" TFT мулти информациски дисплеј во боја вграден во инструменталната табла (надворешна температура, температура на моторот, просечна брзина, потрошувачка на гориво, досег)
Индикатор за режим на возење, Индикатор за Eco режим, Gear indicator (автоматски менувач)и Gear shift indicator (мануелен менувач)

DYNAMIC (дополнително над ACTIVE)
НАДВОРЕШНОСТ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Сребрено обоен долен дел од преден и заден браник
Две издувни цевки (овални)
LED Предни светла за магла - црни оквири
Систем за чистење на предните фарови интегрирани во предниот браник (за сите мотори)
Предни и задни паркинг сензори за помош при паркирање
Сензор за дожд
Предна украсна решетка на ладилник во антрацит сива боја
Греени прескалки на бришачи на предно ветробранско стакло и предупредување за ниско ниво на течност за бришачите (за сите мотори)

ВНАТРЕШНОСТ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Двозонски електронски, автоматски клима уред (за D-4S Бензинец)
Електрохроматски внатрешен ретровизор
Push start копче за стартување на моторот
Греени предни седишта со два степени на загревање
Офроуд контролни копчиња поставени до менувачот (само кај AWD)
Простор за ситници во централната конзола со гумирана подлога
Амбиентално осветлување за нозете на предните седишта
Дополнително затемнети прозорци, задни страничи и задно стакло
Кожа на рачка на менувач и хром декорација
Мек тапацир од црна синтетичка кожа на долниот дел од инструмент табла украсена со декоративен шев
Мек тапацир од синтетичка кожа на дел од тапацирот на вратите кој служи за потпирање за рацете
Потпирач за раце на предните седишта со подвижна преграда за ситници обложен во синтетичка кожа со шевови ( само со автоматски менувач)
Осветлени копчиња за отварање на прозорците

АУДИО, КОМУНИКАЦИИИ & ИНФОРМАЦИИ

▪
▪
▪

Toyota Touch 2 мултимедијален систем со 8" диспеј со висока резолуција, чуствителен на допир
Задна колор камера за помош при паркирање со насочување и приказ на 8" екран
Спортска инструмент табла во комбинација на два полукружни инструменти и 7" мулти информациски дисплеј во боја (над. темп., темп. на моторот, прос. брзина, потр. на гориво, досег)

EXCLUSIVE (дополнително над DYNAMIC - само кај Хибрид)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bi-tone надворешна каросерија - боја на возило+црн кров и ретровизори
18" алуминиумски тркала во црна боја со гуми 225/60R18 со нов дизајн
Bi-LED предни фарови со нов дизајн со автоматска нивелација на светлосниот сноп
Тапацир на таванот во црна боја
Спортски седишта во комбинација синтетичка кожа/штоф во црна боја, опшиени со син конец
Електрично прилагодување во 6 насоки на возачкото седиште
Електрична лумбална поддршка на возачко седиште
3 предни и 2 задни USB приклучоци
Smart Entry & Start System овозможува Keyless отклучување/заклучување и стартување на моторот со допир без користење на клучот
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▪
▪

Електрично отварање на задната врата (преку клучот, копче во кабината или вратата)
Безжичен полнач за мобилен телефон (само кај телефоните кои поддржуваат QI безжично полнење)
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Ново! ADVENTURE (разлика во однос на EXCLUSIVE) - само кај HYBRID
ВНАТРЕШНОСТ

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Спортски седишта со тапацир од луксузна црна еко кожа со портокалови шевови на седиштата, инструмент таблата, воланот, вратите и потпирачот за раце
Електрично приспособување на седиштето на возачот во 6 насоки
Систем за следење на мртвиот агол со индикатор во страничните ретровизори (BSM, Blind Spot Monitor)

Систем за следење на просторот зад возилото при излегување наназад со звучно предупредување и индикатор во страничните ретровозори (RTCA- Rear Cross Traffic Alert)
Panoramic View Monitor 360⁰- систем од 4 камери со приказ во боја кои обезбедуваат преглед околу возилото од птичја перспектива:
- Предна широкоаголна камера за помош при излегување од гаража
- Задна колор камера за помош при паркирање со широк агол
- Две странични камери интегрирани во страничните ретровизори
- 360°панорамски преглед на возилото "птичја перспектива" за олеснето маневрирање во тесен простор
- 8" дисплеј со поделба на екранот: панорамски преглед + предна или задна камера
Систем за загревање на бришачите и предупредување за ниско ниво на течност во казанчето за течност за бришачи
Внатрешен ретровизор со дигитален приказ со камера монтирана под задниот спојлер од внатрешната страна на стаклото. Огледалото работи како нормален електрохроматски ретровизор, но
дополнително ја подобрува видливоста при товар на габаритни предмети во багажникот преку камера. Може да се прилагоди осветленоста, да се зумира и да се прилагоди бојата
Грејач на волан

НАДВОРЕШНОСТ

▪

▪
▪

Ексклузивен надворешен пакет Adventure:
- Комплетно црна предна решетка со 2 хоризонтални линии
- LED фарови за магла, поставени во црни рамки
- Амблем TOYOTA поставен во средината на предната решетка
- Сребрен преден и заден протектор
- 19" мат црни алуминиумски тркала со гуми 235/55 R19
Кит за репарирање на гуми (TRK), без резервна гума
Панорамски кров со електрично управување (отварање и
затварање) со внатрешна ролетна

АУДИО, КОМУНИКАЦИИИ & ИНФОРМАЦИИ

▪
▪

Аудио систем JBL од највисока класа со 9 звучници
Навигациски систем со мапи на Европа и гласовно управување

EXCLUSIVE PREMIUM (дополнително над EXCLUSIVE - само кај Хибрид)
НАДВОРЕШНОСТ

▪
▪
▪

Панорамски прозрачен кров со електрично управување отворање/затворање и завеса
Автоматско отварање на врата со помош на движење на ногата под браникот ( при монтирање на влечна кука оваа функција се деактивира)
19" црни алуминиумски тркала со нов дизајн и гуми 235/55 R19

ВНАТРЕШНОСТ

▪
▪
▪
▪

Навигациски систем со мапи на Европа и гласовно управување
Аудио систем JBL од највисока класа со 9 звучници
Грејач на волан
Втора генерација на внатрешен ретровизор со дигитален приказ. Огледалото работи како нормален електрохроматски ретровизор, но дополнително ја подобрува видливоста при
товар на габаритни предмети во багажникот преку камера. Може да се прилагоди осветленоста, да се зумира и да се прилагоди бојата.

▪
▪
▪

BSM, Систем за надзор на мртов гол со индикација во страничните огледала
Систем за следење на просторот зад возилото при излегување наназад со звучно предупредување и индикатор во страничните
ретровозори (RTCA- Rear Cross Traffic Alert)
Panoramic View Monitor 360°: надзор на возилото со помош на 4 камери позиционирани на четирите страни на возилото за олеснето паркирање со приказ на 8" дисплеј:
- Предна широкоаголна камера за помош при излегување од гаража
- Задна колор камера за помош при паркирање со широк агол
- Две странични камери интегрирани во страничните ретровизори
- 360°панорамски преглед на возилото "птичја перспектива" за олеснето маневрирање во тесен простор
- 8" дисплеј со поделба на екранот: панорамски преглед + предна или задна камера
Пакет за студени региони:
- Греено предно ветробранско стакло

▪

БЕНЗИН

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Погон
Трансмисија
Работна зафатнина на моторот
Тип на вбризгување на горио
Максимална моќност на хибридниот систем
Максмална моќност на моторот со внатрешно согорување
Максимална моќност на предниот електро мотор
Максимална моќност на задниот електро мотор
Максимален вртежен момент
Максимален вртежен момент на преден електро мотор
Максимален вртежен момент на заден електро мотор
Максимална брзина
Забрзување (0-100 km/h)
Потрошувачка на гориво (комбинирано) (17"/18") NEDC
Потрошувачка на гориво (град) (17"/18") NEDC
Потрошувачка на гориво (отворено) (17"/18") NEDC
Капацитет на резервоар за гориво
CO2 емисија (комбинирано) NEDC
CO2 емисија (комбинирано) (17"/18") NEDC
Еуро стандард
Потпирање

Тип/Менувач
cm3
Тип
KS
kW/KS @ врт/мин
kW / KS
kW / KS
Nm @врт/мин
Nm
Nm
km/h
s
l / 100 km
l / 100 km
l / 100 km
l
g/km
g/km

2.0 l Бензин
Directinjection FWD
6 М/Т
FWD (пренос на
предни тркала)
6 MT

mm

Меѓуоскино растојание
Растојание од подлогата
Тежина на празно возило (min.-max.)
Максимално дозволена тежина на возило
Влечна сила (без сопирачки / со сопирачки)
Капацитет на багажен простор

mm
mm
kg
kg
kg
l

2.0 l Бензин
Directinjection AWD
Direct Shift-CVT

AWD (пренос на сите тркала)

2.5 ХИБРИД FWD
E-CVT
FWD (пренос на
предни тркала)

2.5 ХИБРИД AWD-i
E-CVT
AWD-i (пренос на сите
тркала)
E-CVT
2,487

Direct Shift-CVT
1,987
D-4S (директно и индиректно вшприцување на горивото)
/
218
222
129/175 / 6 600
131/177 / 5 700
/
88 / 120
/
/
40 / 55
208 / 4 300 - 5 200
221 / 3 600 - 5 200
/
202
/
/
121

9.8
6.0 / 6.1
7.5 / 7.6
5.2 / 5.3

190
9.9
6.2 / 6.4
7.7 / 7.8
5.4 / 5.5

138 / 140
138

142 / 145
142

Тип

Должина / Ширина / Висина

ХИБРИД

2.0 l Бензин
Directinjection AWD
6 M/T

180
11.0
8.4
5.8 / 5.9
4.5 / 4.6
6.8 / 6.8
4.4 / 4.7
5.3 / 5.4
4.7 / 4.7
55
134 / 136
102 / 105
134
102
EURO 6D
напред MacPherson / назад мултилинк

8.1
4.4
4.6
4.4 / 4.5
100 / 103
100

4 600 / 1 855 / 1 685
2,690
1 450 - 1 565
2,050
2 000 / 750

195
1 510 - 1 615
2,105
2 000 / 750

190
1 560 - 1 670
2,155
1 500 / 750
580 / 1 189 / 1 690

1 590 - 1 680
2,135
800 / 750

1 650 - 1 730
2,225
1 650 / 750

*Податоците за CO2 емисија варираат зависно од опременоста на возилото.
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ДОСТАПНИ БОИ НА НАДВОРЕШНОСТ И ВНАТРЕШНОСТ

Active

040 (Pure White)

1G3 (Ash Grey)*

3T3 (Tokyo Red Pearl)*

Dynamic

Lounge Lounge Premium

070 (White Pearl)

Adventure*

1D6 (Zircon Silver)

218 (Midnight Black - Metallic)*

8X8 (Dark Blue - Metallic)

Само за ХИБРИД Exclusive
(во комбинација со црн кров)

2QJ (Bitone / 070 + 218)

2QY (Bitone / 1D6 + 218)

2QZ (Bitone / 1G3 + 218)

2RA (Bitone / 8X8 + 218)

6X3 (Urban Khaki - Solid)*

Доплата за боја:
▪Перла боја- 1000 € (62.000,00 ден)
▪ Mеталик боја- 800 € (49.600,00 Ден)

▪6X3 (Urban Khaki)- 400 € (24.800,00 Ден)

▪Bi-Tone (само кај EXCLUSIVE)- вклучена во цена

TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 ,1000 Скопје, Телефон 02/30 88 880, E-mail: info@toyota.com.mk
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