BEMUTATKOZIK A TOYOTA
„BEYOND ZERO” CSALÁD
Egy izgalmas, új kor hajnalát éljük. A vadonatúj Toyota bZ család
többet kínál a zéró károsanyag-kibocsátásnál, hiszen szeretné
átformálni felhasználóinak életét és élményeit. Bemutatjuk az innovatív
akkumulátoros elektromos autók következő generációját: az elegáns,
modern formák és a kivételes képességek sokkal többet adnak,
mint egyszerű emissziómentes közlekedést. Csökkentse a bolygónkra
ható ökológiai lábnyomát, közben élvezze a mérnöki munka kiválóságát,
és élje át a Toyota bZ család által kínált innovatív funkciók sorát.
A Toyota bZ mindenki számára jobbá teszi az elektromos mobilitást.
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TISZTÁN ELEKTROMOS,
ÖSSZKERÉKHAJTÁSSAL
A cél egyértelmű: túlszárnyalni minden elvárást. A Toyota bZ család első
tagjaként a bZ4X jelöli ki az irányt a márka elektromos autói számára.
Az erőteljes kiállás és a dinamikus SUV vonások egyesülése a kategóriaelső
összkerékhajtással és a kiváló elektromos hatótávolsággal biztosítják,
hogy a Toyota bZ4X volánja mögött magabiztos lehessen, bárhová is viszi
az útja. Innovatív megoldásaival, hatékonyságával, megbízhatóságával
és az akkumulátorának kiemelkedő tartósságával a Toyota bZ4X teljes
nyugalmat kínál vezetőjének. Önnek csak ki kell élveznie az elektromos
autózás nyújtotta lenyűgöző élményeket.
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ÁRAM HAJTJA,
ÉRZELMEK VEZÉRLIK
Élvezze a szabadságot, és kövesse nyugodtan az utat,
bárhová is vigye Önt. Felhasználva a Toyota 25 éves tapasztalatát
az akkumulátortechnológia terén, a bZ4X teljesen feltöltve akár több
mint 500 km* megtételére képes. Ez gyakorlatilag bármilyen utazás
esetén elegendő ahhoz, hogy teljes nyugalommal indulhasson el.
A nyilvános gyorstöltőket használva a 150 kW töltési teljesítménynek
köszönhetően mindössze 30 perc§ alatt 80 százalékra tölthető
az akkumulátor, de ami még ennél is jobb, hogy az autó menet
közben nem bocsát ki károsanyagot.

MEGBÍZHATÓ AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNY
A kiterjesztett karbantartási program garantálja,
hogy 10 év vagy egymillió kilométer után is eredeti
kapacitásának legalább 70 százalékát nyújtja
az akkumulátor.◊
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* WLTP ciklus alapján. A hatótávolság függ a kiválasztott felszereltségi szinttől,
hajtáslánctól és az aktuális körülményektől is.
§
A helyi körülményektől függően.
◊
A hivatalos Toyota szervizközpontokban elvégzett éves állapotellenőrzésektől függően.
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LETISZTULT STÍLUS, SUV KIÁLLÁS
Robosztus, mégis stílusos megjelenésével a Toyota bZ4X
egyaránt otthonosan mozog városban és terepen. Az elektromos
autók modern, karcsú sziluettjét a SUV modellek magabiztos,
impozáns kiállásával összehozva a végeredmény egy igazán egyedi
forma lett. A kalapács fejének jellegzetes karakterét alapul véve
a vékony első fényszórók erőteljes kiállást biztosítanak az autónak,
miközben a fekete kerékjárati ívek a jellegzetes SUV vonásokat erősítik.
Az alacsonyra húzott tetőív és az alulra helyezett első hűtőrács
csökkentik a légellenállást, ezzel biztosítva a kiváló aerodinamikai
tulajdonságokat és a kifinomult utazást.
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MINDEN TEREPEN
HELYT ÁLL
Élvezze időjárástól függetlenül a kategóriaelső összkerékhajtási
rendszer előnyeit a Toyota bZ4X volánjánál. Az újonnan kifejlesztett
AWD X-MODE fokozza a teljesítményt és a biztonságot,
ezzel lehetővé téve, hogy a Toyota bZ4X a fantasztikus
összkerékhajtásával bármilyen terepen helyt tudjon állni.
A tervezők célja az volt, hogy túlszárnyalják az elvárásokat,
így a Toyota bZ4X kiemelkedően kifinomult utazást kínál,
legyen szó bármilyen körülményekről.

MINDEN KALANDRA KÉSZEN ÁLL
Az X-MODE gond nélkül megküzd minden akadállyal, amit elé állít.
1. Havas/Poros   2. Mélyen havas / Saras   3. Tapadáskontroll
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TISZTÁN ELEKTROMOS ÉLMÉNYEK
A Toyota bZ4X a vezetés nyers élményét ragadja meg.
Alacsony súlypontjával, padlóba helyezett akkumulátorával és kiváló
összkerékhajtásával a Toyota bZ4X fantasztikus stabilitást és lenyűgöző
kezelhetőséget biztosít. Egypedálos üzemmódjával a vezető kizárólag
a gázpedál segítségével gyorsíthat és lassíthat, ezzel fokozva a hatékonyságot
is. Mozgékonyságával és jó reakciókészségével olyan teljesítményre képes,
amelyet akkumulátoros elektromos autótól még nem tapasztalt.
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SOKOLDALÚSÁGRA
TERVEZVE
A Toyota bZ4X utasterében a fejlett elektromos autó találkozik
a SUV modellek praktikumával. A tágas, ötszemélyes belső számos
prémium megoldást vonultat fel, és minden utas számára nyugodt
és élvezetes utazást kínál, kiemelkedő kényelemben. A kiemelkedő
hátsó lábtér és a teljesen sík padló lenyűgözően tágas helyet biztosít
minden utas számára. A panorámatetőn beáramló fény megvilágítja
az utasteret, kiváló fényviszonyokat teremtve. Így egyesül a SUV
modellek magabiztossága az elektromos autók innovációival.

LENYŰGÖZŐEN TÁGAS
A hosszú tengelytávolság biztosítja a bőséges lábteret,
miközben meglepően nagy, akár 452 literes csomagteret eredményez.
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UTAZZON PRÉMIUM
KÉNYELEMBEN
Nyugodt, tágas és teljes mértékben prémium: a Toyota bZ4X utastere
igazi luxussal hívogat. Az emberi érintéseknek köszönhetően lett
a Toyota bZ4X belseje egy igazi közösségi tér, amelyben mindenki
jól érzi magát. A vezetőtér intelligens kialakítása és a tágas belső
tér kifinomulttá teszi a környezetet, míg a stílusos, skandináv
ihletésű textúrák és szatén részletek minden utas számára
kiemelkedő komfortérzetet nyújtanak. Hagyja, hogy magával
ragadja a Toyota bZ4X hangulata, és érezze otthon magát!

PRÉMIUM RÉSZLETEK
A prémium, perforált kárpitok és a puha,
díszes könyöktámasz páratlan kényelmet
biztosít a barátságos utastérben.
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MINDIG MOZGÁSBAN,
MINDIG KAPCSOLATBAN
Az intelligens vezetőtér gondoskodik róla, hogy okostelefonja mindig
kapcsolatban legyen az autójával. A MyT alkalmazás – amely
arra született, hogy megkönnyítse életét az autójával – a csatlakoztatott
szolgáltatások új világát nyitja meg Ön előtt. Ellenőrizze autója
akkumulátorszintjét, ütemezze be a töltéseket, vizsgálja meg
vezetési adatait vagy éppen adjon parancsokat okostelefonján
keresztül autójának. Távirányítással aktiválhatja a klímaberendezést,
hogy mire beül, már kellemes hőmérséklet fogadja. A távirányítás
funkcióval is felvértezett fejlett parkolórendszernek köszönhetően
pedig még nagyobb precizitással parkolhatja le autóját.

MARADJON KAPCSOLATBAN AUTÓJÁVAL
Nem számít, hogy mekkora távolság választja el Önt
autójától, a MyT alkalmazáson keresztül bármikor előre
beállíthatja a kívánt utastér-hőmérsékletet.
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ÁLLJON ÉLRE AZ INTELLIGENS
TECHNOLÓGIÁVAL
Az egyedi vezetési pozíció és az intuitív technológia minden métert
élménnyé tesz a Toyota bZ4X volánja mögött. A lenyűgöző multimédiás
rendszerrel Toyota bZ4X a Toyota Smart Connect+ segítségével
valós idejű térkép- és forgalmi információkat, valamint útfrissítéseket
és parkolóhely-információkat biztosít – mindig naprakészen,
köszönhetően az over-the-air, azaz vezeték nélküli frissítéseket
biztosító technológiának. A 12,3" érintőképernyő minden fontos
információt egy helyen jeleníti meg, a hangvezérlést használva pedig
minden figyelmét az útra összpontosíthatja.

MINDEN INFORMÁCIÓ ELÉRHETŐ EGYETLEN PILLANTÁSSAL
A vezető látóterével tökéletes összhangban, a kormány felett
látható karcsú, a műszerfalba mélyen betolt műszeregység
megmutatja az olyan fontos adatokat, mint a sebesség
és az üzemanyagszint.
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TÖLTSE BÁRHOL
KÖNNYEDÉN
A megbízható hatótávolságának és a kiváló akkumulátorkapacitásának
köszönhetően a Toyota bZ4X volánjánál mindig magabiztos lehet,
vigye bárhová az útja. Amikor töltés válik szükségesség,
számos lehetőség áll rendelkezésre. A Toyota bZ4X egy Combined
Charging System (CCS2) fedélzeti töltővel van felszerelve.
Egyszerűen csak tegye fel éjszakára otthoni fali töltőjére – amin
keresztül 6,5*–10 óra alatt teletölthető az akkumulátor – vagy használja
Digital Charging Solution kártyáját, és használja a Toyota Connected
Charging Network gyorstöltőinek egyikét. A hosszú utazásokhoz
nyújt kiváló segítséget a MyT alkalmazás, amelyen keresztül
megtalálhatja a nyilvános töltőpontokat, és körülbelül 30 perc alatt §
akár 80 százalékra is töltheti a Toyota bZ4X akkumulátorát.

* A 11 kW teljesítményű fedélzeti töltő segítségével, amely 2022-ben válik majd elérhetővé.
§
A helyi körülményektől függően.
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ÜTKÖZÉST MEGELŐZŐ BIZTONSÁGI
RENDSZER (PCS)

TOYOTA T-MATE:
A BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN
A Toyota bZ4X modellben helyet kapó, kategóriaelső biztonsági
funkciókat felvonultató T-Mate mindig segítő kezet nyújt Önnek
vezetés közben. A T-Mate olyan rendszerek összessége, amelyeket
a még biztonságosabb vezetés érdekében fejlesztettek ki,
legyen szó parkolásról, autópályás vagy éppen városi közlekedésről.
A T-Mate rendszerekkel mindig biztonságban érezheti magát.

Ütközést megelőző biztonsági rendszerünk
képes felismerni a veszélyes helyzeteket,
és megelőzni az esetleges ütközéseket
más járművekkel, gyalogosokkal vagy
kerékpárosokkal. Először vizuális
és hangjelzésekkel figyelmezteti a vezetőt,
és aktiválja a vészfékasszisztenst.
Amennyiben a pilóta nem lép idejében
a fékpedálra, a fékek automatikusan
működésbe lépnek, ezzel elkerülve,
vagy tompítva az ütközést. A rendszer autókat,
gyalogosokat, kerékpárosokat és motorosokat
is képes felismerni, továbbá a kereszteződés
asszisztens és a vészhelyzeti kormányzási
asszisztens is a vezető segítségére van
a kereszteződésekben történő kanyarodáskor
és a váratlan manőverek során.

VÉSZMEGÁLLÍTÓ RENDSZER (EDSS)
Amennyiben egy ideje már nem
érzékel beavatkozást a vezető részéről
a rendszer, megpróbálja hangjelzésekkel
figyelmeztetni. Amennyiben erre
sem reagál, úgy automatikusan elkezdi
lassítani az autót, akár egészen állóra
fékezve azt, anélkül, hogy elhagyná
az aktuális sávot. A rendszer aktiválja
a vészvillogókat is, hogy figyelmeztesse
a többi autóst, illetve nyitja
az ajtózárakat, ezzel megkönnyítve
a segélyszolgálatok dolgát,
hogy hozzáférjenek a vezetőhöz.

AUTOMATIKUS TÁVFÉNY-VEZÉRLÉS (AHB)
Az automatikus távfény-vezérlés folyamatosan
pásztázza az utat, és amennyiben közeledő
fényszórókat észlel, lekapcsolja a távolsági fényt,
és átvált tompított fényre. Amint a másik
autó fényszórói eltűnnek, a rendszer
automatikusan visszakapcsolja a távolsági
fényt. Az eredmény? Biztonságosabb éjszakai
vezetés Ön és a többi közlekedő számára.
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SÁVKÖVETŐ ASSZISZTENS (LTA)
Sávkövető asszisztensünket arra fejlesztettük
ki, hogy biztonságosabbá tegye az autópályás
közlekedést. A sáv közepén tartja autóját,
és amennyiben elkezdene kitérni a sávból,
finoman visszakormányozza középre.

JELZŐTÁBLA-FELISMERÉS (RSA)
A jelzőtábla-felismerő rendszer
folyamatosan figyeli a közlekedési táblákat,
és a legfontosabb információkat – mint
például a sebességkorlátozások vagy
az előzéssel kapcsolatos tiltások – megjeleníti
a vezető számára a műszeregységen.
Emellett vizuális és hangjelzésekkel
figyelmezteti a vezetőt, ha nem tartja be
a jelzőtáblák szabályait. A rendszer által
biztosított adatokat felhasználva ezentúl
a sebességkorlátozó is aktiválható lesz,
hogy a vezető könnyen elkerülhesse
az esetleges gyorshajtást.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ
AUTOMATIKA (ACC) A TELJES
SEBESSÉGTARTOMÁNYBAN
A rendszer képes tartani a beállított távolságot
az Ön előtt haladó autóhoz képest.
Amennyiben csökken a távolság, a rendszer
csökkenti a sebességet, és szükség esetén
a féket is használja, természetesen aktiválva
a féklámpákat is. A teljes sebességtartományban
működő adaptív sebességtartó automatika
képes állóra is fékezni az autót, ha a helyzet
úgy hozza, majd a gázpedál érintése
vagy a rendszer kapcsolója segítségével
újra elindulni, továbbra is tartva a távolságot.
Amennyiben autója jelzőtáblafelismeréssel (RCA) is fel van szerelve,
a két rendszer összedolgozva felajánlja
a sebességkorlátozásoknak megfelelő beállítást.
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PARKOLJON
GOMBNYOMÁSRA
A Toyota bZ4X volánjánál ülve a parkolás miatt sem kell aggódnia.
A Toyota Teammate fejlett parkolórendszer (távirányítású)
lehetővé teszi, hogy okostelefonja segítségével parkolja le autóját.
A funkció képes megtanulni kedvenc parkolóhelyeit – akár felfestés
vagy egyéb támpont nélkül is – így az otthoni vagy munkahelyi parkolás
gyerekjátékká válik.
Mindezeken túl a Toyota bZ4X számos egyéb, innovatív T-Mate
vezetéstámogató és parkolóasszisztenssel van felszerelve, mint
a biztonságos kiszállást segítő rendszer, a vezetőfigyelő kamera,
vagy éppen az adaptív távfény-vezérlés, hogy csak néhányat emeljünk
ki közülük. Ezek a rendszerek pedig magabiztosságot nyújtanak
Önnek vezetés és parkolás közben, védve Önt és a forgalom többi
résztvevőjét is.
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BIZTONSÁGOS KISZÁLLÁST
SEGÍTŐ RENDSZER (SEA)

ADAPTÍV TÁVFÉNY-VEZÉRLÉS
(AHS)

A rendszer a holttérfigyelő
érzékelőjét használja,
hogy segítsen elkerülni az olyan
baleseteket, amelyek az ajtók
figyelmetlen nyitásából adódnak.
Ennek érdekében, ha az autó úgy
érzékeli, hogy hátulról biciklis vagy
másik jármű közelít, és van esély
az ütközésre az ajtó nyitása esetén,
a rendszer felvillantja a külső
visszapillantó és a műszeregység
irányjelzőjét, valamint hangjelzéssel
is figyelmezteti az utasokat.

Ez a rendszer a lehető legjobb
látást és láthatóságot biztosítja
éjszaka a forgalom összes
résztvevője számára. Az adaptív
távfény-vezérlés automatikusan
optimalizálja a fényszórót,
méghozzá úgy, hogy kitakarja
a szembejövő, vagy az autó
előtt haladó egyéb járműveket,
így a távolsági fény nem vakítja el
a többi vezetőt, miközben Önnek
kiváló látási viszonyokat biztosít.

HOLTTÉRFIGYELŐ (BSM)

AUTOMATIKUS HÁTSÓ
VÉSZVILLÓGÓ (ARFHL)

A holttérfigyelő rendszerünk
figyelmezteti a vezetőt,
minden olyan járműre,
amelyet a külső tükörben
esetleg nem lát. Ez a funkció
az előzéseknél és a sávváltásoknál
különösen hasznos.

Ez a rendszer a hátsó vészvillogók
automatikus aktiválásával jelez
a hátulról közeledő járműveknek,
amennyiben egy esetleges ráfutásos
baleset lehetőségét érzékeli.

VEZETŐFIGYELŐ KAMERA (DMC)

Ez a funkció jelez a vezető számára,
amennyiben úgy érzékeli,
hogy utasok vagy csomagok
maradtak a hátsó ülésen.
A jelzés a műszeregységen
jelenik meg, és az adott modelltől
függően a kiszállás és az autó
lezárása után is figyelmeztet
a rendszer a vészvillogók
és hangjelzés segítségével.

Egy kormány felett található
kamera folyamatosan figyeli
a vezető éberségét és állapotát,
és amennyiben abnormális
viselkedést észlel, azonnal jelez.
Működése egyben hozzájárul
a vészmegállító rendszer
hatékonyságához is, segítve a minél
korábbi beavatkozás lehetőségét.

HÁTSÓ ÜLÉS EMLÉKEZETETŐ
RENDSZER (RSRS)
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TELJES NYUGALOM
A TOYOTA KANZENNEL
A Toyota célja az, hogy a bZ4X modellel eltöltött minden egyes perc
annyira zökkenőmentes és kényelmes legyen, amennyire csak lehet.
A Toyota Kanzen pedig éppen ebben segít: egyetlen csomagban
foglalja össze azokat az elengedhetetlen szolgáltatásokat,
amelyek segítenek kiélvezni fantasztikus akkumulátoros
elektromos autóját, a lehető legnagyobb nyugalommal kísérve.
A Toyota Kanzen – amely a Toyota japán örökségében gyökerezik,
és a jelentése teljesség – arra lett kitalálva, hogy biztosítsa
az Ön számára a kapcsolódást, a karbantartást, a biztosítást
és a töltési lehetőségeket, méghozzá egyben. A Toyota Kanzen
megfizethető és problémamentes módon biztosítja azt a szabadásgot,
hogy a maga módján élvezhesse ki Toyota bZ4X modelljét.

MILES – Egy szolgáltatás, amelyen
keresztül megjutalmazzuk
Önt, amennyiben a tényleges
futásteljesítménye alacsonyabb
lesz az eredetileg aláírt
futásteljesítménynél.
FALI TÖLTŐ – Megfizethető
pénzügyi megoldás a fali töltő
költségeinek szétosztására,
ezzel versenyképes áron
biztosítva könnyű hozzáférést
az otthoni töltéshez.
TÖLTÉS – Egy előfizetéses
szolgáltatás, amelyen keresztül
több nyilvános töltőpontszolgáltatót kezelhet egyetlen
fizetési csatornán.

CSATLAKOZÁS – A Toyota
Smart Connect és a Toyota MyT
alkalmazás partnerei lesznek
az elektromos autózásban,
segítve Önt utazásainak
megtervezésében: többek
között ellenőrizheti az
akkumulátor állapotát,
nyilvános töltőket kereshet,
távirányítással ütemezheti
a töltést. A Toyota bZ4X modell
mindent biztosít, amire szüksége
van ahhoz, hogy menedzselni
tudja elektromos utazásait.
BIZTOSÍTÁS – Védje meg
Toyota bZ4X modelljét
a lízing/finanszírozási időszak
alatt személyre szabott
gépjármű biztosítással,
garantáltan fix havidíjért.
KARBANTARTÁS – Élvezze
a nyugalmat a teljes lízingidőszak
alatt kínált mindenre
kiterjedő karbantartással
és szervizszolgáltatással.

*A
 kínált szolgáltatások részleteire a helyi feltételek és követelmények vonatkoznak,
ezért az Ön országában ezek eltérőek lehetnek. Kérjük, tekintse meg az Ön országának
honlapját a helyi szolgáltatásokkal kapcsolatos részletekért.

28

29

COMFORT
Lenyűgöző hatótávolságával és felszereltségével
ez a tökéletes tisztán elektromos D SUV modell.
FŐBB JELLEMZŐK:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

30

18" könnyűfém keréktárcsák, dísztárcsával
Kerékőr
Bi-LED fényszóró – vetítőlencsés
Szürkületérzékelő automata fényszóró
bekapcsolással
Manuális fényszórómagasság-állítás
Automata távolsági fényszóró (AHB)
LED nappali menetfény, hátsó lámpák
és féklámpák, irányjelzők
LED utastér világítás
Beszállást segítő fény (utastér világítás)
Elektromosan behajtható és fűthető külső
tükrök, automatikusan behajtható
Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör
Fekete színű hűtőrács, motorháztető betét
Fekete sárvédőív díszítés, oldalvédő
műanyag díszcsík
Fekete külső tükörborítás
Akusztikus, hővédő szélvédő
Vonóhorog előkészítés
Tetősín
Alumínium küszöbborítás
Toyota Smart Connect színes
érintőképernyővel T1 (8")
Connectivity: AndroidAuto™ vezetékes /
Apple Carplay* vezeték nélküli (az Android
Auto™ Magyarországon korlátozott)
MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatások
Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
USB csatlakozó
(1 A és 2 C típusú elöl / 2 C típusú hátul)
12 V-os csatlakozó
6 hangszóró, DAB rádió
Automata légkondicionáló berendezés (kétzónás)
Fűtés: hőszivattyús és vízkörös
Intelligens kulcsrendszer, távirányítású
légkondicionáló vezérlés, nyomógombos
motorindítás

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

— Központi zár, sebességfüggő
— Elektromos ablakemelők elöl-hátul,
egygombos funkcióval
— Esőérzékelős ablaktörlők
— Magasságban és mélységben állítható
kormánykerék
— Tolatókamera segédvonalakkal
— Fekete szövet ülésborítás
— Szövet betét a műszerfalon
— Szövetborítású ajtókárpit
— Szövet szőnyeg garnitúra
— Bőrborítású kormánykerék
— Csomagtértálca
— Tárolórekesz a középkonzolban
— Hátsó kartámasz pohártartóval
— Manuálisan állítható vezető- és utasülés
— Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
— Ütközést megelőző biztonsági rendszer
(PCS) (gyalogos és kerékpáros felismeréssel)
— Vészhelyzeti automata fékező rendszer (DES)
— Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
— Jelzőtábla‑felismerő rendszer (RSA)
— Sávkövető asszisztens (LTA)
— Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
— Guminyomásra figyelmeztető rendszer (TPMS)
— Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
— Gyalogosokat figyelmeztető hangrendszer
— Töltésvisszajelző lámpa a töltőfejnél
— Töltőcsatlakozó fedél zárható
(AC és DC töltéseknél)
— Elektromos kábel zár
— Töltésidőzítés
— Kábel a jármű töltéséhez (32A / 7,5m hosszú)
kábeltartó táskával
— Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2
(AC 1P 6,6 kW / DC 150 kW)
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PRESTIGE
Egy elektromos autó azok számára, akik nem
szeretnének kompromisszumokat kötni – a látványos
formákat elegáns utastérrel kombinálja.
FŐBB JELLEMZŐK
(a Comfort felszereltségen felül)
— LED mátrix fényszóró – 3 modulos AHS
— Automatikus fényszórómagasság-állítás
— Parkolásérzékelő rendszer koccanásgátló
automata fékezéssel (tárgyak felismerése)
— Első és hátsó parkolóradar (4-4 érzékelővel)
— Motoros mozgatású csomagtartó ajtó
— Fűtött első szélvédőmosó fúvókák
és ablaktörlők
— Sötétített hátsó ablaküvegek
— Hátsó tetőspoiler
— Toyota Smart Connect PRO színes
érintőképernyővel T2 (12,3")
— Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
— Bőr ülésborítás szövet betétekkel
(szintetikus bőr)
— Bőrhatású ajtókárpit díszítő betétekkel,
hangulatvilágítással
— Középkonzol díszítő betétekkel
— Hátsó bőrhatású középkonzol pohártartóval,
díszítő betétekkel
— Szellőzőnyílások díszítő betétekkel
— Fűtött kormánykerék
— 8 irányban elektromosan állítható vezetőülés
— Vezetőoldali deréktámasz
— Ülésfűtés az első üléseknél
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Opcionális csomag:
TECH CSOMAG
— Vészhelyzeti automata fékező rendszer (DES)
vezetőfigyelő kamerával
— Parkolásérzékelő rendszer koccanásgátló
automata fékezéssel (tárgyak és járművek
felismerése)
— Hátsó keresztforgalomra
figyelmeztető rendszer
— Panorámamonitor (analóg rendszer)
— Holttér monitor (BSM)
— Beszállást segítő világítás a külső
tükörbe építve
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EXECUTIVE
A legjobb formáját nyújtó Toyota bZ4X. A 20" keréktárcsák,
a teljesen króm első hűtőrács, és a műbőr ülésbetétek igazi
luxust csempésznek a Toyota bZ4X modellbe.
FŐBB JELLEMZŐK
(a Prestige Tech felszereltségen felül)
— Kétszínű fényezés – Fekete tető
(panorámatető)
— 20" könnyűfém keréktárcsák,
porvédő kupakkal
— Bőr ülésborítás (szintetikus bőr)
— 8 irányban elektromosan állítható vezetőülés
memória funkcióval
— Szellőztethető első ülések
— Külső tükör memória funkcióval,
külső tükörlap hátramenetben lebillen
— Parkolásérzékelő rendszer koccanásgátló
automata fékezéssel (tárgyak, járművek
és gyalogosok felismerése)
— Panorámamonitor (digitális rendszer)
— Nagynyomású fényszórómosó
— Automata parkolórendszer
— Ezüst hűtőrács keret
— Ezüst ablakkeret
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Opcionális csomag:
JBL CSOMAG
— JBL audiorendszer
— 9 hangszóró
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PREMIER EDITION
A napcellás üvegtetőn keresztül megnyílik a világ Önnek!

FŐBB JELLEMZŐK
(az Executive JBL felszereltségen felül)
— Egyszínű fényezés
— Tetősín nélkül (csak tartók)
— Ülésfűtés (elöl és a második üléssor
szélső ülésein)
— Riasztóberendezés reteszelt központi zárral
és üvegtörés érzékelővel
— Napcellás üvegtető
	Álló helyzetben tölti a nagyfeszültségű
akkumulátort
	Menet közben tölti a 12V-os akkumulátort
	EV hatótávolságot növelheti a napcellás
töltés c.a. 5 km-rel
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2MT Mélytenger‑kék,
fekete tetővel*

2TB Érzéki vörös,
fekete tetővel**

2VP Platina gyöngyfehér,
fekete tetővel**

2MR Krómezüst,
fekete tetővel**

Egyszínű fényezés

2VC Nikkelezüst,
fekete tetővel**

8S6 Mélytenger‑kék*

3U5 Érzéki vörös**

089 Platina gyöngyfehér**

1J6 Krómezüst**

1L5 Nikkelezüst**

202 Asztrálfekete*

MELYIK SZÍN ILLIK ÖNHOZ LEGINKÁBB?

Kétszínű fényezés
202 Fekete tetővel

Fejezze ki saját stílusát a 6 különböző külső szín vagy
az 5 egyedi kéttónusú fényezés valamelyikével.

* Metálfényezés.    ** Gyöngyház fényezés.
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ELEKTROMOS AUTÓ TARTOZÉKOK

STÍLUS

FAMILY CSOMAG

A legkényelmesebb módja Toyota elektromos autójának töltésére
az otthoni fali töltő használata. A fali töltő kínálatunk termékei
tökéletesen kompatibilisek a Toyota modellekkel, és biztonságos
töltést biztosítanak, a hagyományos otthoni aljzatnál jóval gyorsabban.
Az összes Toyota fali töltő támogatja a 22 kW teljesítményű töltést
és a három fázist, hogy ne csak a jelenben, de a jövőben is támogatni
tudják majd Önt.

A stílus jelenti a különbséget. A textilszőnyegek
és könnyűfém keréktárcsák pedig biztosítják ezt
a különbséget pedig biztosítja ezt a különbséget
Toyota bZ4X modelljéhez, egy kis védelemmel együtt.

Készen áll egy hosszú utazásra? A Family csomaggal
minden fontos tartozékot magánál tudhat.
Hidegen tarthatja ételeit és extra csomagtér
is rendelkezésre áll. Szerettei igazán értékelni fogják.

PRÉMIUM PADLÓSZŐNYEGEK

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

HŰTŐDOBOZ

TABLETTARTÓ

TETŐCSOMAGTARTÓ

A prémium, szövetből és bőrből
készült padlószőnyegek
megbízható védelmet
biztosítanak autója kárpitjainak.
A vezető oldalán biztonsági
rögzítések tartják a helyén
a szőnyeget.

18", fényes fekete és csiszolt
felületű könnyűfém keréktárcsák.

A 7,5 literes, karcsú hűtőládát
a biztonsági öv segítségével
rögzítheti a hátsó ülések
valamelyikére, kialakításának
köszönhetően pedig egyben
könyöklőként is funkcionál.
A 12V-os csatlakozón keresztül
üzemelve pedig hidegen, vagy éppen
melegen tartja az élelmiszereket.

A fejtámla dokkolójába tökéletesen
illeszkedő táblagéptartó a legtöbb
hagyományos táblagép számára
stabil tartást biztosít. Mérete,
tájolása és dőlésszöge az adott
eszköz és az Ön kényelme
érdekében személyre szabható.

A praktikus, alumíniumból
készült kereszttartók extra tároló
helyet biztosítanak. A Toyota
gyorsrögzítő mechanizmusával
felszerelve többféle kiegészítővel
is kombinálhatók.

CSATLAKOZTATOTT FALI TÖLTŐ

MODE 3 TÖLTŐKÁBEL

A csatlakoztatott fali töltő egy
intelligens töltési megoldás
otthoni és korlátozottan
nyilvános használatra.
LAN, WiFi és opcionálisan LTE
funkciókkal is rendelkezik,
a töltés aktuális állapotáról
pedig az áttetsző burkolat
mögötti világító piktogramok
adnak visszajelzést.

Amikor úton van, használja ezt
a kábelt, hogy csatlakoztassa
autóját a nyilvános töltőkhöz
(elérhető 5, 7,5 és 10 méteres
hosszúságban).

TÖLTŐKÁBEL TÁROLÓ ZSÁK
Ez a praktikus tároló zsák
megőrzi töltőkábelének
kifogástalan állapotát
és megelőzi, hogy szétcsússzon,
és ezzel értékes helyet foglaljon
el a csomagteréből.
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SZÁLLÍTÁS ÉS PRAKTIKUM

VÉDELEM

Ezek a tartozékok segítenek
átlépni a határokat, és könnyű
pakolhatóságot biztosítanak
a nagy utazók számára.

Egy láthatatlan réteg tartja tökéletes állapotban
autójának karosszériáját, miközben a csomagtér
ellenálló védelmet kap. Támogatjuk aktív életstílusát.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ
VÉDŐ SZŐNYEG

TETŐCSOMAGTARTÓ – KERÉKPÁRTARTÓ
Ezek a kiegészítők az autó gyári tetősínéhez lettek tervezve.
A kereszttartók a tetősínhez csatlakoznak, és biztonságos
alapot nyújtanak számos kiegészítő felhelyezéséhez –
mint például a kerékpártartó. Ez a zárható, könnyed tartó
speciális rögzítőkkel van ellátva, hogy a kerékpár kerekét
és vázát egyaránt biztosítsa.
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Egy egyszerű és kényelmes megoldás arra,
hogy megőrizze autójának újszerű állapotát.
A hátsó lökhárító védő szőnyeg puha
szövetből készült. A csomagtér padlójára
simulva minimális helyet foglal csak el,
ám a be- és kipakolás során ráhajtva
a lökhárítóra megvédi annak fényezését.
Útközben pedig védi csomagjait
és a csomagtérajtó borítását.

CSOMAGTÉRTÁLCA
Az autójába tökéletesen illeszkedő csomagtértálca
megvédi a kárpitot a kosztól és a nedvességtől.
A tartozék felülete egy különleges csúszásgátló
réteget is kapott, ezzel megelőzve, hogy csomagjai
útközben elmozduljanak.

VÉDŐFÓLIÁK

HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLA VÉDELEM

A Toyota fényezést védő fóliái megelőzik a mindennapi
használatból adódó kisebb karcolásokat és sérüléseket,
valamint hosszantartó védelmet biztosítanak az olyan
érzékeny pontokon, mint a külső tükrök háza vagy éppen
az ajtók élei. Teljesen átlátszók, így az autóra felhelyezve
gyakorlatilag láthatatlanok maradnak.

A hátsó üléstámla védelem arra az esetre biztosít
védelmet a kosz és a nedvesség ellen, amikor le
vannak hajtva a hátsó üléstámlák. A védőelem
felülete megakadályozza a csomagok elcsúszását is.
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MIÉRT VÁLASSZA A TOYOTA
AKKUMULÁTOROS
ELEKTROMOS AUTÓJÁT?
Több mint 25 éves tapasztalatával a Toyota élen jár a tisztán elektromos
jövő felé vezető úton. Az akkumulátortechnológia fejlesztésében
és az energiaáramlás hatékony kezelésében szerzett széleskörű
tapasztalatnak köszönhetően a Toyota akkumulátoros elektromos
járművei megbízható, tartós teljesítményt nyújtanak. A 18 milliónál is
több eladott elektromotorral szerelt járművel és 17 elektrifikált modellt
tartalmazó kínálatával a Toyota folyamatos, kiemelkedő innovációkkal
teszi elégedetté vásárlóinak millióit világszerte.

MILYEN MESSZIRE JUTHATOK EL
TELJES FELTÖLTÉSSEL?

A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK
ALACSONYAK?

A Toyota bZ4X akár több mint
500 kilométer* megtételére
képes anélkül, hogy aggódni
kellene a töltés miatt.

Az akkumulátoros elektromos
autók a teljes életciklusuk alatt
pénz spórolhatnak Önnek. Például
sosem kell többet benzinre vagy
gázolajra költenie, és a kifejezetten
erre a célra tervezett fali töltők
gyors és költséghatékony megoldást
kínálnak az otthoni töltésre.

HOGYAN TÖLTHETEM
A TOYOTA bZ4X MODELLEM?
A töltés egyszerű, kényelmes
és tökéletesen biztonságos
az autóhoz járó kábel segítségével,
akár otthoni hálózati csatlakozóról,
fali töltőről vagy nyilvános
gyorstöltőről szeretné táplálni
az akkumulátort.

MENNYI IDEIG TART EGY
FELTÖLTÉS?
A jármű töltési ideje az
energiaforrástól függ. Nyilvános
gyorstöltőkön keresztül akár 30 perc §
alatt is feltölthető az akkumulátor,
míg otthoni fali töltőn keresztül
10 órás§ töltési idővel lehet számolni.

MENNYI AZ AKKUMULÁTOR
ÉLETTARTAMA?
Akkumulátoros elektromos autóink
ugyanazt a megbízhatóságot
ígérik, mint bármelyik másik
Toyota modell. Amíg az előírt
karbantartásokat betartja,
a Toyota bZ4X akkumulátorának
állapotáról az EV állapotellenőrzés
gondoskodik. A 10 éves Toyota
Relax garancia segít abban,
hogy teljes nyugalomban
élvezhesse autójának előnyeit.

* WLTP ciklus alapján. A hatótávolság függ a kiválasztott felszereltségi szinttől,
hajtáslánctól és az aktuális körülményektől is.
§
A helyi körülményektől függően.
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MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátoros elektromos

Akkumulátoros elektromos

Akkumulátoros elektromos

Akkumulátoros elektromos

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

Elektromos motor 150 kW 2WD

Elektromos motor 160 kW 4WD

TÖLTÉS

Elektromos motor 150 kW 2WD

Elektromos motor 160 kW 4WD

CO₂-kibocsátás, kombinált fázis [g/km]

0

0

Maximális töltési teljesítmény AC [kW]

6,6

6,6

Elektromos hatótáv [km]

436–516

411–470

0–100% feltöltési idő AC [óra]*

9,5

9,5

Elektromos energia fogyasztás [Wh/km]

143,2–168,9

158,5–181,1

Maximális töltési teljesítmény DC [kW]

150

150

10–80% feltöltési idő DC [perc]*

30

30

Végsebesség [km/h]

160

160

Gyorsulás 0–100 km/órára [s]

7,5

6,9

0,291

0,291

Elöl

MacPherson típusú rugóstag

MacPherson típusú rugóstag

Hátul

Kettős keresztlengőkar

Kettős keresztlengőkar

Elöl

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Hátul

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Az elektromos hatótávra, elektromos energia fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó értékek ellenőrzött környezetben kerültek mérésre egy jellegzetes sorozatgyártású modell
segítségével, az új WLTP EC 2017/1151 európai irányelv követelményeinek, illetve azok előirt módosításainak megfelelően mért kombinált VL és VH értékek. Az egyedi konfigurációk
esetében az elektromos hatótáv, elektromos energia fogyasztás és CO₂‑kibocsátás adatait az opcionális felszereltségi tételek is befolyásolhatják. Az Ön járművének elektromos hatótáv,
elektromos energia fogyasztás és CO₂-kibocsátása eltérhet a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota,
az abroncsnyomás, a terhelés, az utasok száma, …) is szerepet játszanak a jármű elektromos hatótáv, elektromos energia fogyasztás és CO₂-kibocsátás értékében.

Akkumulátoros elektromos

Akkumulátoros elektromos

TELJESÍTMÉNY

ELEKTROMOS MOTOR

Elektromos motor 150 kW 2WD

Elektromos motor 160 kW 4WD

Légellenállási együttható

Rendszer kombinált teljesítménye [kW]

150

160

FELFÜGGESZTÉS

Elektromotor elöl: típusa

Állandó mágneses szinkronmotor

Állandó mágneses szinkronmotor

Elektromotor elöl: legnagyobb teljesítmény [kW]

150

80

Elektromotor elöl: legnagyobb forgatónyomaték [Nm]

266,3

168,5

Elektromotor hátul: legnagyobb teljesítmény [kW]

–

80

Elektromotor hátul: legnagyobb forgatónyomaték [Nm]

–

168,5

Nagyfeszültségű akkumulátor típusa

Lítium‑ion

Lítium‑ion

Kapacitás [kWh]

71,4

71,4

FÉKEK

* A töltési időket külső tényezők befolyásolhatják
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MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátoros elektromos

Akkumulátoros elektromos

KORMÁNYZÁS

SUV 5‑ajtó

Fordulókör sugara – abroncsnál mérve [m]

5,6

Fordulókör átmérője – abroncsnál mérve [m]

11,2

750

OFF ROAD

SUV 5-ajtó

750

Legkisebb hasmagasság [mm]

177

Első terepszög [°]

17,7

Hátsó terepszög [°]

25,4

Gázlómélység [mm]

500

TÖMEGEK ÉS VONTATHATÓSÁG

Elektromos motor 150 kW 2WD

Elektromos motor 160 kW 4WD

Jármű megengedett össztömeg [kg]

2465

2550

Saját tömeg [kg]

1895–1975

1985–2065

Vontatható tömeg [kg] fékezett

750

Vontatható tömeg [kg] fékezetlen

750
SUV 5‑ajtó

Teljes hossz [mm]

4690

Teljes szélesség [mm]

1860

Teljes magasság [mm]

1650

Nyomtáv [mm] elöl

1600

Nyomtáv [mm] hátul

1610

Túlnyúlás [mm] elöl

915/925*

Túlnyúlás [mm] hátul

925

Tengelytáv [mm]

2850

BELSŐ MÉRETEK

SUV 5‑ajtó

Teljes szélesség [mm]

1515

Teljes magasság [mm]

1160

CSOMAGTÉR

SUV 5‑ajtó

1600 mm

Csomagtér hossz (5 ülés a helyén) [mm]

985

1860 mm

Csomagtér szélesség [mm]

1425

Csomagtér magasság [mm]

757

VDA csomagtér térfogat, kalaptartóig, hátsó ülések a helyükön [liter]

441/452

1650 mm

KÜLSŐ MÉRETEK

925 mm

2850 mm
4690 mm

915/925* mm

1610 mm
1860 mm

* 2WD Comfort és Prestige felszereltségnél.
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A Toyota túl akar lépni a zéró
környezeti hatáson, és még
tisztább világot szeretne teremteni.
Hogy ez megtörténhessen, a vállalat
hat kihívást tűzött ki maga elé,
amelyeket 2050re szeretne teljesíteni.
A maga nemében mindegyik
kihívás igen nehéz, de a Toyota
arra törekszik, hogy általuk pozitív
és fenntartható fejlődést alapozzon
meg a társadalommal együttműködve.

1. KIHÍVÁS

2. KIHÍVÁS

ÚJ AUTÓ – NULLA CO₂ KIBOCSÁTÁS

ÉLETCIKLUS – NULLA CO₂ KIBOCSÁTÁS

2050ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból
származó CO₂ kibocsátást a 2010es szinthez képest.
Hogy ezt elérjük, erősítjük az alacsony vagy
nulla CO₂ kibocsátású autók fejlesztését,
és mindent megteszünk, hogy növeljük
az ilyen autók népszerűségét.

3. KIHÍVÁS

4. KIHÍVÁS

GYÁRTÁS – NULLA CO₂ KIBOCSÁTÁS

A VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

A CO₂ kibocsátás csökkentéséhez gyárainkban
előtérbe helyezzük az alternatív erőforrásokat
használó technológiák fejlesztését. Elkötelezettek
vagyunk abban, hogy hálózatunk még inkább
energiatakarékos legyen, ezért használjuk
a megújuló energiaforrásokat (nap- és szélenergia),
valamint az alacsony széndioxidkibocsátású energiát,
például a hidrogént.
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A vízfelhasználás csökkentéséhez gyárainkban
elkezdtük gyűjteni az esővizet gyáregységeinkben.
Ezenkívül víztisztító megoldásokat fejlesztettünk ki,
hogy újra hasznosíthassuk a már használt vizet,
vagy hogy biztonságosan visszaforgathassuk
a helyi ellátó hálózatba.

5. KIHÍVÁS

6. KIHÍVÁS

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON
ALAPULÓ TÁRSADALOM
ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA

A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ
JÖVŐBENI TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA

Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás kihívásain,
aminek eredményeképpen minden egyes
Toyota bZ4X 95 százalékban újrahasznosítható
és újrafelhasználható. Ezen felül új és innovatív
módszereket ajánlunk az életciklusuk végére
ért járművek leadására.

További információkért látogasson el a Toyota
Környezetvédelmi Kihívás 2050 weboldalra:
www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/
environmental-sustainability, vagy keresse fel helyi
Toyota márkakereskedőjét.

Azon dolgozunk, hogy még inkább környezetbarát
autókat alkossunk, ezért járműveinket folyamatosan
kiértékeljük és finomítjuk, hogy teljes életciklusuk
során a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolják
a környezetre.*

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk
erdőújratelepítéseket és faültetéseket,
támogatunk zöld városi kezdeményezéseket
helyileg és az egész világon is. Célunk egy olyan
társadalom megteremtése, ahol az emberek
a természettel teljes harmóniában tud élni.

* A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó
módszertanát megvizsgálta és jóváhagyta a TÜV Rheinland,
amelynek tanúsítványa szerint megfelel az ISO14040/14044 szabványnak.
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