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Motor ccm KS/kW CO2 (g/km) Cena (€)

Comfort 2WD, 5 vrat 2.0 VVT-iE 1987 175/129 138 28,900

Limited 2WD, 5 vrat 2.0 VVT-iE 1987 175/129 138 30,100

Elegant 2WD, 5 vrat 2.0 VVT-iE 1987 175/129 140 31,800

Premium 2WD, 5 vrat 2.0 VVT-iE 1987 175/129 140 36,200

Limited AWD, 5 vrat 2.0 VVT-iE 1987 175/129 142 32,700

Elegant AWD, 5 vrat 2.0 VVT-iE 1987 175/129 145 34,400

Premium AWD, 5 vrat 2.0 VVT-iE 1987 175/129 145 38,800

COMFORT LIMITED ELEGANT PREMIUM Cena (€)

Kovinska barva: ○ ○ ○ ○ 550 

Biserna barva: ○ ○ ○ ○ 750 

○ ○ ○ ○ 1,800 

‒ ‒ ○ ○ 1,200 

‒ ‒ ○ ● 800 

‒ ○ ○ ● 1,500 

‒ ○ ○ ● 890 

○ ○ ○ ○ 222 

○ ○ ○ ○ 108 

○ ○ ○ ○ 69 

● = Serijska oprema    ○ = Opcija     – = Ni na voljo

Veljavnost cenika od: 21.01.2019

Cena vključuje: 

- paket storitve Toyota Eurocare - 24-urna brezplačna pomoč na cesti

- 3-letno garancijo / 100.000 km

- 5-letno jamstvo / brez omejitve kilometrov

* Za podrobnejše informacije o garanciji preverite pri vašem prodajalcu.

V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 180 EUR.

Toyota Protect nanos - zaščita alu platišč:

CENIK RAV4

Modeli z bencinskim motorjem

Direct Shift CVT - neskončnostopenjski samodejni menjalnik (modeli 2.0 VVT-iE): 

Panoramska pomična streha (samo Elegant in Premium):

Tech Pack (samo Elegant):

- Panoramic View Monitor (omogoča 360⁰ pogled okoli vozila ter pogled na vozilo in okolico iz ptičje 

prespektive s pomočjo 4 kamer)

- Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM) in sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri vzvratnem 

speljevanju s parkirnega prostora (RCTA)

- Brezžični polnilec prenosnih naprav

Usnjeno oblazinjenje sedežev (samo Limited in Elegant):

Navigacijska naprava:

Toyota Protect nanos - zaščita zunanjosti:

Toyota Protect nanos - zaščita notranjosti:



Varnost: Notranjost:
Paket aktivne varnosti Toyota Safety Sense®: Klimatska naprava s protiprašnim filtrom

   PCS (Pre Collision System) Sistem predhodne zaznave in opozorila na Električni pomik vseh stekel s funkcijo One-touch
   morebitni trk (vključno s pešci in kolesarji) s samodejno aktivno pomočjo pri zaviranju Toyota Touch 2 s 17,8-centimetrskim (7-palčnim) na dotik občutljivim
   ACC (Adaptive Cruise Control) Prilagodljiv radarski tempomat             barvnim zaslonom (brez CD)
           (v kombinaciji z Direct Shift CVT menjalnikom deluje pri vseh hitrostih, 10,7-centimetrski (4,2-palčni) Multiinformacijski barvni zaslon
            v kombinaciji z ročnim menjalnikom pa deluje nad 40 km/h) Bluetooth® povezava za prostoročno telefoniranje
   LDA (Lane Departure Warning) Sistem opozarjanja ob nenamerni Šest zvočnikov
          menjavi voznega pasu s samodejno pomočjo pri usmerjanju AUX in USB vhod spredaj in dva USB vhoda zadaj
   LTA (Lane Trace Assist) Sistem sledenja voznega pasu Usnjen volanski obroč in prestavna ročica
           (samo v kombinaciji z Direct Shift CVT menjalnikom) Upravljanje avdio naprave, telefona, potovalnega računalnika in tempomata na volanu
   AHB (Auto High Beam) Sistem samodejnega uravnavanja dolžine Po višini in globini nastavljiv volan
         svetlobnega snopa   Voznikov sedež nastavljiv po višini
   RSA (Road Sign Assist) Sistem prepoznavanja prometnih znakov    Sredinski naslon za roke spredaj (s predalom)
ABS (Anti lock Brake System) Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju Potovalni računalnik
BA (Brake assistance) Sistem pomoči za zaviranje v sili Predal pred sovoznikom z možnostjo zaklepa
EBD (Electronic Brake force Distribution) Sistem elektronske Predal za očala na stropu (ne velja za Premium)
      porazdelitve zavorne moči Senčnika s kozmetičnim ogledalom za voznika in sovoznika
TRC (Traction Control) Sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles Dve 12V vtičnici spredaj in ena zadaj
VSC (Vehicle Stability Control) Sistem nadzora stabilnosti vozila Rolo za zakritje prtljažnega prostora
        z možnostjo izklopa Dvojno dno prtljažnika
Varnostna blazina za voznika in sovoznika z dvostopenjskim delovanjem Zadnja klop deljiva 60/40
Sprednji stranski zračni blazini
Stranski varnostni zavesi za prednjo in zadnjo vrsto Zunanjost:
Varnostna blazina za kolena pri vozniku Bi-LED žarometi s samodejno nastavitvijo višine snopa
Omejevalnik zatezne sile varnostnih pasov LED dnevne in zadnje luči
Zategovalnik varnostnih pasov Meglenki spredaj
ISOFIX sistem pritrditve otroških sedežev v 2. vrsti Električno nastavljivi, ogrevani in poklopljivi ogledali v barvi vozila
WIL (Whiplash Intrusion Lessening) Sistem za zmanjševanje poškodb 43,2-centimetrska (17-palčna) lita platišča
     vratu na sprednjih sedežih Pnevmatike 225/65 R17

Daljinsko centralno zaklepanje z zložljivim ključem
Tehnika: Kljuke vrat in prednji odbijač v barvi vozila
Stop & Start sistem samodejnega ugašanja in zagona motorja Kromirana letvica stranskih oken
Follow-me home funkcija (zakasnitev izklopa žarometov) Zasilna rezervna pnevmatika
Senzor svetlobe Zadnji spojler
Samodejna elektronska parkirna zavora z možnostjo izklopa Strešni nosilci 
HAC (Hill Assist Control) Sistem pomoči pri speljevanju v klanec
Sistem nadzora tlaka v pnevmatikah

Sistem nadzora stabilnosti prikolice
EPS (Electric Power Steering) - Električni progresivni servo volan
Elektronska blokada motorja

Tehnika: Notranjost:
Push Start System zagona motorja s pritiskom na gumb Samodejna klimatska naprava z dvopodročnim delovanjem in s protiprašnim filtrom
Samodejno priklopljiv štirikolesni pogon (samo AWD) Toyota Touch 2 z 20,3-centimetrskim (8-palčnim) na dotik občutljivim
DAC (Downhill Assist Control) Sistem za pomoč pri spustu             barvnim zaslonom (brez CD)
      (samo AWD in z Direct Shift CVT menjalnikom ) 17,8-centimetrski (7-palčni) Multiinformacijski barvni zaslon
Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji Elektrokromatsko notranje ogledalo (samodejna zatemnitev)
Zadnji parkirni senzorji Osvetlitev predela nog (voznik in sovoznik)
Brisalci s senzorjem za dež

Zunanjost:
Zaščiti prednjega in zadnjega odbijača v srebrni barvi

Tehnika: Zunanjost:
Smart Entry Sistem samodejnega odklepanja in zaklepanja vozila 45,7-centimetrska (18-palčna) lita platišča
Prednji parkirni senzorji Pnevmatike 225/60 R18
Električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat (tudi daljinsko) Dodatno zatemnjena stekla zadaj 

Notranjost:
DAB - digitalni radijski sprejemnik

Varnost: Notranjost:
Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM) Usnjeno oblazinjenje sedežev (v črni, sivi ali bež barvi) 
Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri vzvratnem speljevanju s parkirnega prostora (RCTA) Usnjeni detajli na sredinski konzoli in vratih (barva odvisna od izbire barve sedežev)

Električno pomičen in po višini nastavljiv voznikov sedež 
Tehnika:        z električno nastavljivo ledveno oporo 
Panoramic View Monitor (omogoča 360⁰ pogled okoli vozila ter pogled Spominska nastavitev voznikovega sedeža
      na vozilo in okolico iz ptičje prespektive s pomočjo 4 kamer) Ogrevana prednja sedeža
Sistem prostoročnega odpiranja prtljažnih vrat z gibom noge Ogrevan volanski obroč
Opozorilo za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla Vrhunsko ozvočenje JBL z devetimi zvočniki

Navigacijska naprava
Zunanjost: AUX in trije USB vhodi spredaj ter dva USB vhoda zadaj

Bi-LED projektorski žarometi s samodejno nastavitvijo višine snopa Brezžični polnilec prenosnih naprav

48,3-centimetrska (19-palčna) lita platišča Ena 12V vtičnica spredaj in ena zadaj

Pnevmatike 235/55 R19 Osvetlitev centralne konzole in odlagalnih površin pred voznikom in sovoznikom

Ogrevano vetrobransko steklo in pralni šobi

Pranje žarometov
Kromirane kljuke vrat

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme 

seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni 

uvoznik in distributer.

TOYOTA ADRIA d.o.o,

Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče

T: 01/530 50 60

F: 01/530 50 78

RAV4
Comfort - osnovna oprema

Limited - dodatno k opremi Comfort

Elegant - dodatno k opremi Limited

Premium - dodatno k opremi Elegant


