


Pred nami je začetek vznemirljive električne dobe. Toyota s svojo novo 
podznamko bZ – Beyond Zero, ki je ekskluzivno ustanovljena za snovanje 
električnih vozil, presega ničelne emisije, spreminja življenje in ustvarja 
povsem nove izkušnje, ki segajo onkraj vožnje z avtomobilom. Že zdaj 
predstavljamo naslednjo generacijo inovativnih električnih vozil, ki združuje 
eleganco, sodoben dizajn in izjemne zmogljivosti. Zato je to drugačnih nič 
emisij. Teh nič emisij ustvarja ključno razliko, saj učinkovito zmanjšuje vpliv 
na planet, poleg tega pa še vedno omogoča užitek v izjemni vožnji. Toyota 
bZ izboljšuje elektrificirano mobilnost za vse.

PREDSTAVITEV PODZNAMKE 
BEYOND ZERO
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Iti onkraj meja pomeni preseči pričakovanje. bZ4X je prvi član družine Toyota 
bZ. Zasnovan je kot dinamični športni terenec, ki se ponaša z najboljšim 
štirikolesnim pogonom in odličnim električnim dosegom. Njegova 
inovativna, učinkovita in zanesljiva baterija s svojo dolgo življenjsko dobo 
omogoča popolno brezskrbnost. Toyota bZ4X bo vir samozavesti in užitka 
na povsem novem električnem potovanju. To je avtomobil, v katerem boste 
spoznali nove razsežnosti užitka in vznemirjenja električne vožnje.

POVSEM ELEKTRIČEN. 
POGON NA VSA ŠTIRI KOLESA.
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ELEKTRIČNA MOČ. 
VOŽNJA, POLNA ČUSTEV. 

Občutek svobode, ki ga omogočata občutek in zavedanje, 
da lahko greste v kateremkoli trenutku kamorkoli, je navdihujoč.
 Toyota bZ4X je zasnovana na podlagi več kot 25-letnih izkušenj 
na področju avtomobilske elektrikacije. To je športni terenec, 
ki lahko z enim polnjenjem prevozi več kot 500 km*, kar zadostuje 
za večino najrazličnejših potovanj. Na hitrih javnih polnilnicah je 
mogoče baterijo napolniti do 80 odstotkov v približno 30 minutah§

s 150 kW sistemom hitrega polnjenja. Kadar vozite, pa v ozračje ne 
spuščate nikakršnih emisij.

ZANESLJIVA ZMOGLJIVOST BATERIJE.
Progam podaljšanega vzdrževanja zagotavlja, da bo 
baterija tudi po desetih letih uporabe ali po milijonu 
prevoženih kilometrov◊ še vedno ohranila najmanj 70 
odstotkov svoje originalne zmogljivosti.

* Po ciklu WLTP. Doseg je odvisen od paketa opreme, pogonskega sklopa in trenutnih voznih razmer. 
§ Predmet lokalnih možnosti.

◊ Pod pogojem, da so opravljeni redni letni pregledi pri pooblaščenem trgovcu znamke Toyota. 
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PREFINJENI SLOG. 
ŠPORTNOTERENSKA PODOBA.

Športni terenec Toyota bZ4X v enem telesu združuje eleganco,  
slog in robustnost. Zato se počuti domače v mestnem vrvežu in širnih 
prostranstvih neokrnjene narave. Elegantna silhueta električnega vozila 
se dopolnjuje s samozavestno podobo športnega terenca. Sprednji del 
avtomobila zaznamuje značilna kladivasta oblika, ki z vitkimi žarometi 
poudarja mogočno držo avtomobila. S profila pa črni kolesni loki 
izžarevajo izvirno športnoterensko zasnovo. Nizka strešna linija in  
tanek zračnik motorja pripomoreta k izjemni aerodinamiki, ki soustvarja 
tekočo vožnjo.
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Toyota bZ4X ponuja tudi najbolj zmogljivi štirikolesni pogon v svojem 
razredu, s katerim brez težav kljubuje vsem cestnim in vremenskim 
razmeram. Štirikolesni pogon AWD X-MODE je bil razvit povsem na 
novo in izboljšuje zmogljivost. Zaradi njega ima Toyota bZ4X pogum 
in samozavest, da se spopade s katerimkoli terenom. To je pogon, ki 
presega pričakovanje in ponuja res brezhibno izkušnjo vožnje ne glede 
na to, kako neugodne so razmere na cesti.

ZA VSAKO PUSTOLOVŠČINO. 
X-MODE se brez težav spopade z vsakim terenom.  
1. Sneg/blato  
2. Globok sneg/globoko blato  
3. Grip-Control 

ZMOGLJIVOSTI ZA VSE 
TERENE. 
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ČISTI ELEKTRIČNI OBČUTEK.

Toyota bZ4X razume bistvo prvinskega užitka v vožnji.  
Nizko težišče, baterija, ki je integrirana v tla avtomobila, in odličen 
pogon na vsa kolesa zagotavljajo, da Toyota bZ4X ponuja fantastično 
stabilnost, izjemno vodljivost in izboljšani nadzor. Mogoče je tudi 
upravljenje z enim pedalom, pri katerem lahko voznik pospešuje in 
upočasnjuje vozilo samo s stopalko za plin. Zaradi vseh lastnosti 
je avtomobil agilen in odziven ter omogoča povsem novo stopnjo 
električne zmogljivosti.
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IZJEMNO PROSTOREN.
Dolga medosna razdalja potnikom na zadnjih sedežih  
omogoča veliko prostora za noge. Prtljažnik pa se ponaša s kar 
452 litri prostornine.

Tudi notranjost novega bZ4X je zasnovana kot unikatna mešanica 
naprednega električnega vozila in funkcionalno praktičnega športnega 
terenca. Prostorna potniška kabina s petimi sedeži ponuja številne 
funkcije, ob katerih vsak potnik uživa v mirnem potovanju v prefinjenem 
notranjem udobju. Potniki na zadnjih sedežih imajo veliko prostora za 
noge, povsem ravna tla pa ustvarjajo prijetno udoben notranji prostor. 
Panoramska streha preplavi kabino s svetlobo, ki še dodatno poudari 
njeno prostornost in zračnost. Takšno je sodobno videnje športnega 
terenca, ki ga nadgrajujejo električne inovacije.

ZASNOVAN ZA VSA 
POTOVANJA.
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Potniška kabina potnike pozdravi s kombinacijo razkošja, mirnosti, 
prostornosti in vrhunskih materialov. To je družabni prostor, v katerem 
lahko uživajo vsi. Premišljeno zasnovana in prostorna notranjost  
izžareva sofisticiranost in prefinjenost. Elegantne teksture, ki so 
zasnovane v slogu nordijskega minimalizma, pa s svojimi satenastimi 
detajli ustvarjajo udobno ozračje, takšno, da se boste v njem počutili  
kot doma.

RAZKOŠNI DETAJLI.
Perforirana tkanina in mehki nasloni za roke ustvarjajo 
prijetno notranje udobje.

PREMIJSKO POTOVANJE.
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Premišljeno in ergonomsko oblikovani kokpit omogoča sinhronizacijo 
vašega avtomobila in pametnega telefona. Aplikacija MyT na vašem 
pametnem telefonu je zasnovana za lažjo vožnjo in odpira svet 
povezljivosti. Z njo lahko preverite stanje baterije svojega avtomobila, 
načrtujete polnjenje in si ogledate podatke o potovanju ter svoje vozilo 
upravljate na daljavo. Že pred potovanjem lahko daljinsko ogrejete ali 
ohladite kabino vozila.  

VEDNO POVEZANI S SVOJIM AVTOMOBILOM. 
Ne glede na to, kako daleč stran od vozila ste,  
lahko z aplikacijo MyT vedno daljinsko nastavite 
klimatsko napravo.

VEDNO V GIBANJU.  
VEDNO POVEZAN. 
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V KORAKU S PAMETNO 
TEHNOLOGIJO. 

Toyota bZ4X z edinstvenim položajem za volanom in sodobno 
tehnologijo zagotavlja izjemen užitek v vožnji. Opremljena je z 
najsodobnejšim multimedijskim sistemom, hkrati pa uporablja 
Toyota Smart Connect+, ki zagotavlja najnovejše različice zemljevidov 
in prometne informacije v realnem času ter podaja podatke o 
razpoložljivih parkirnih mestih. Informacije se ves čas obnavljajo po 
zraku. 31,24-centimetrski (12,3-palčni) zaslon, ki je občutljiv za dotik, 
prikazuje vse pomembne informacije na enem mestu. Tehnologija 
Voice Agent pa vozniku omogoča,  da se lahko povsem brezskrbno 
osredotočiti na pot pred seboj.

VSE INFORMACIJE VEDNO NA VOLJO.
Nizko nastavljena nadzorna plošča prikazuje vse 
pomembne podatke. Je tik nad linijo volana in vozniku 
omogoča nemoten pogled na cesto. 
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PREPROSTO POLNJENJE. 
KJERKOLI.

Toyota bZ4X je opremljena z zmogljivo baterijo, ki zagotavlja odličen 
doseg. To je vir samozavesti, ki vam omogoča, da greste, kamorkoli 
vas zanese pot. Za polnjenje baterije je na voljo več možnosti. Toyota 
bZ4X je opremljena z vgrajenim polnilnikom s kombiniranim sistemom 
polnjenja (CCS2). Vozilo lahko preprosto priključite na domačo stensko 
polnilno postajo, ki bo baterijo napolnila v 10* urah. Z aplikacijo MyT** 
lahko najdete prosto polnilnico v bližini. Baterijo lahko do 80 odstotkov 
napolnite v približno 30 minutah§.

* Stenska polnilna postaja (32 A– 22 kW). 
** Check availability by local Toyota partner.

§ Zmogljivost je odvisna od lokalnih možnosti. 
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Toyota bZ4X je opremljena z varnostnimi funkcijami T-Mate. To je 
nekakšen partner pri vožnji, ki vedno bedi nad vami, vašimi potniki 
in drugimi udeleženci v prometu. T-Mate je paket sistemov, ki nudijo 
podporo in omogočajo varnejšo vožnjo. Zagotavljajo preprostejše 
parkiranje in bolj sproščeno vožnjo po mestnih ulicah in na avtocesti. 
T-Mate skrbi, da ste vedno v varnih rokah.

SISTEM ZA  
PREPREČEVANJE TRKA
Sistem za zaznavanje in  
preprečevanje trka lahko zazna in 
pomaga preprečiti trčenje z drugimi 
vozili, pešci in kolesarji. Voznika 
opozori z zvočnimi in vizualnimi 
opozorili ter po potrebi sproži 
zaviranje v sili. Če vozniku ne uspe 
pravočasno zavirati, se zavore 
samodejno vključijo, da preprečijo ali 
ublažijo trčenje. Mogoča je zaznava 
avtomobilov, pešcev, kolesarjev in 
motorjev. Poleg tega sistem podpira 
pomoč pri izogibanju trkom v križiščih 
in pomoč pri krmiljenju v sili podnevi 
pri zavijanju v križiščih in pri manevrih 
izogibanja drugim vozilom.

SISTEM ZA ZAVIRANJE V SILI 
Če nekaj časa ni zaznana nobena 
reakcija voznika, se oglasi zvočno 
opozorilo. Če se voznik nanj ne 
odzove, se vozilo samodejno upočasni 
in po potrebi tudi ustavi. Aktivirajo se 
varnostne luči, ki opozarjajo druge 
udeležence v prometu. Vrata ostanejo 
odklenjena, da omogočijo preprost 
dostop službam za pomoč v sili,  
če je potrebna.

SAMODEJNO PRILAGAJANJE 
SNOPA LUČI 
Sistem za samodejno prilagajanje 
snopa luči zagotavlja najboljšo 
mogočo vidljivost za vse udeležence  
v prometu med vožnjo ponoči.  
S samodejnim zasenčenjem območja  
z nasproti vozečim prometom 
optimizira porazdelitev žarometov, 
tako da dolge luči ne zaslepijo  
drugih voznikov, hkrati pa zagotovijo  
ustrezno osvetlitev.

SISTEM ZA SLEDENJE  
VOZNEGA PASU 
Sistem za pomoč pri sledenju voznega 
pasu je zasnovan za varnejšo vožnjo 
po avtocesti. Vozilo ohranja v središču 
vašega voznega pasu. Če začne vozilo 
nenadzorovano spreminjati sredinski 
položaj, bo pomoč pri krmiljenju 
nežno usmerjala avtomobil in ga vrnila 
na sredino pasu. 

SISTEM ZA PREPOZNAVANJE 
PROMETNIH ZNAKOV 
Poseben sistem spremlja prometne 
znake pred vami in jih projicira na 
informacijskem zaslonu. Prikazuje 
trenutno omejitev hitrosti ali omejitve 
prehitevanja. Sistem zagotavlja tudi 
vizualno in zvočno opozorilo, če voznik 
ne vozi po omejitvah. Podatke sistema 
za prepoznavanje prometnih znakov 
je mogoče uporabiti tudi za nastavitev 
omejevalnika hitrosti, ki vozniku 
omogoča, da se izogne nenamernemu 
kršenju prometnih predpisov.

POLNO PRILAGODLJIVI 
TEMPOMAT 
Prilagodljivi tempomat ohranja 
varnostno razdaljo glede na vozilo, 
ki vozi spredaj. Če se ta razdalja 
zmanjša, sistem zmanjša hitrost in 
po potrebi aktivira zavore in zavorne 
luči. Prilagodljivi tempomat lahko 
popolnoma ustavi avtomobil, če se 
ustavi spredaj vozeče vozilo. Z rahlim 
pritiskom na stopalko za plin ali stikalo 
tempomata pa se znova zažene.  
Če je vaše vozilo opremljeno 
s sistemom za prepoznavanje 
prometnih znakov, bo ta sistem 
prepoznal tudi omejitve hitrosti in 
predlagal potrebne prilagoditve.

TOYOTA T-MATE. VEDNO Z 
VAMI NA VARNI POTI. 
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Toyota bZ4X je opremljena z mnogimi inovativnimi funkcijami T-Mate 
za pomoč pri vožnji in parkiranju, kot so pomoč pri varnem izstopu, 
sistem za opomnik na zadnjih sedežih, kamera za spremljanje voznika, 
prilagodljiv sistem dolgih luči … Vse te funkcije dajejo dodatno 
samozavest in olajšajo vožnjo ter parkiranje. Predvsem pa omogočajo 
večjo varnost za vse udeležence v prometu.

ASISTENT ZA VARNI IZSTOP  
IZ VOZILA
Sistem deluje v sodelovanju s 
sistemom za zaznavanje mrtvega 
kota in pomaga vozniku, da se 
izogne trku, ki je posledica odpiranja 
vrat v trenutku, ko se od zadaj 
vozilu približuje drugo vozilo. Če 
sistem presodi, da obstaja možnost 
trčenja, se prižge indikator v 
zunanjem ogledalu, večinformacijski 
prikazovalnik pa skupaj z zvočnim 
opozorilom opozori potnike.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE 
MRTVEGA KOTA
Sistem za nadzor mrtvih kotov 
voznika opozori na vsa vozila, ki 
jih morda ni videl v svojih stranskih 
ogledalih. To je še posebno 
uporabno pri prehitevanju.

KAMERA ZA ZAZNAVANJE 
BUDNOSTI VOZNIKA
Posebna kamera, ki je nameščena 
nad volanom, nenehno spremlja 
voznikovo budnost. Če zazna, da je 
voznik utruje, takoj izda opozorilo in 
po potrebi tudi ustavi vozilo.

SAMODEJNO PRILAGAJANJE 
SNOPA LUČI
Sistem za samodejno 
prilagajanje snopa luči zagotavlja 
najboljšo možno vidljivost za vse 
udeležence v prometu med vožnjo 
ponoči. S samodejnim  
zasenčenjem območja z nasproti 
vozečim prometom optimizira 
porazdelitev žarometov, tako da 
dolge luči ne zaslepijo drugih 
voznikov, hkrati pa zagotovijo 
ustrezno osvetlitev.

SAMODEJNO UTRIPANJE 
ZADNJIH LUČI OB  
MOREBITNI NEVARNOSTI 
Sistem z utripanjem varnostnih luči 
opozori vozila, ki se približujejo od 
zadaj, da obstaja velika možnost 
trčenja od zadaj.

OPOZORILO ZA  
ZADNJE SEDEŽE 
Sistem opozori voznika, če so 
na zadnjih sedežih ob njegovem 
izstopu iz vozila še vedno potniki 
ali predmeti.

DODATNA 
VARNOST
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TOYOTA KANZEN 
ZA POPOLNO 
BREZSKRBNOST. 

*  Razpoložljivost zapisanih storitev je odvisna od posameznega trga. Lokalne ponudbe  
se lahko razlikujejo. Strankam svetujemo, da podrobnosti preverijo na spletni strani 
znamke Toyota.

Toyota si prizadeva, da bo vaša izkušnja z novim bZ4X čim 
bolj brezhibna in prijetna. Kanzen je storitev, ki vključuje vse 
najpomembnejše elemente uporabe avtomobila. To je filozofija, ki izvira 
iz japonske dediščine znamke Toyota in zadovoljuje vse potrebe, ki so 
povezane z lastništvom avtomobila. Poskrbi za povezljivost, vzdrževanje, 
zavarovanje in polnjenje. Cenovno dostopne rešitve omogočajo 
svobodo uživanja v avtomobilu po vaše.
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Izjemen nabor standardne opreme ustvarja popolnega 
električnega športnega terenca. 

GLAVNE ZNAČILNOSTI

— Toyota varnostni sistem 3 generacije
— 45,72-centimetrska (18-palčna) platišča 

s petkrakimi pokrovi 
— tkanina v črni barvi 
— 17,78-centimetrski (7-palčni) barvni 

informacijski zaslon
— 20,32-centimetrski (8-palčni) multimedisjki zaslon
— Toyota Smart Connect z brezžično povezavo Apple 

CarPlay in žično povezavo Android AutoTM 
— navigacija v oblaku 
— satenasto kromirani detajli na sredinski konzoli
— opora za roke na sprednjih vratih
— sistem osvetlitve ob vstopu 
— sistem Smart entry 
— vzvratni monitor in kamera 
— funkcija za daljinsko upravljanje klimatske naprave 
— strešne sani 
— senzor za dež 

ELEGANT

Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka Apple Inc. 
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Brezkompromisna kombinacija prenjene zunanjosti in 
elegantne potniške kabine.

EXECUTIVE

GLAVNE ZNAČILNOSTI  
(dodatno k paketu opreme Elegant) 

— oblazinjenje v kombinaciji umetnega usnja in tkanine
— sistem za samodejno prilagajanje snopa luči 
— 31,24-centimetrski (12,3-palčni) multimedijski zason
— Toyota Smart Connect+ 
— električno nastavljivi voznikov sedež z električno 

nastavljivo ledveno oporo 
— ambientalna osvetlitev osrednje konzole v beli barvi 
— brezžično polnjenje mobilnih naprav 
— zatemnjena zadnja stranska stekla 
— sprednji in zadnji senzorji s samodejnim zaviranjem 

(za predmete)
— zadnji spojler 
— sprednje luči 3-LED AHS s samodejnim prilagajanjem 

višine snopa 
— električna vrata prtljažnega prostora 
— gretje sprednjih sedežev 
— ambientalna osvetlitev 
— odmrzovanje vetrobranskega stekla

OPCIJSKI PAKET TECH

— panoramski monitor 
— sistem za zaznavanje mrtvega kota
— ogrevani volanski obroč
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STYLE

Toyota bZ4X v svoji najboljši izdaji. 50,8-centimetrska 
(20-palčna) platišča, kromirani sprednji zračnik in 
oblazinjenje zagotavljajo dotik razkošja. 

GLAVNE ZNAČILNOSTI (dodatno k paketu opreme Executive) 

— dvobarvna zasnova zunanjosti 
— 50,8-centimetrska (20-palčna) petkraka 

lita platišča
— črno ali sivo umetno usnje
— satenasto kromirani dekorativni elementi na 

spodnjem zračniku motorja 
— kromirani dodatki na pragovih 
— panoramski monitor
— sprednji in zadnji parkirni senzorji 

(za predmete, vozila in pešce)
— parkirni asistent Toyota Teammate Advanced Park
— kamera za zaznavanje budnosti voznika 

s sistemom za zaznavanje trka
— sistem za zaznavanje mrtvega kota 
— ogrevani volanski obroč 
— sprednji sedeži s spominsko funkcijo 
— zračenje sprednjih sedežev 
— ogrevani zadnji sedeži 
— sistem za čiščenje sprednjih luči 
— panoramsko strešno steklo 
— avdiosistem JBL Surround System 

PREMIUM
GLAVNE ZNAČILNOSTI (dodatno k paketu opreme Style) 

— streha s sončnimi paneli
— samo enobarvna kombinacija

PREMIUM 
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Streha v barvi 202 črna Astral

Dvobarvne možnostiEnobarvne možnosti

* Kovinska barva. § Biserna barva.

KATERA JE VAŠA BARVA?

Izbirate lahko med šestimi barvami in petimi 
dvobarvnimi kombinacijami. 
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Stenske polnilne postaje omogočajo najbolj priročen način za polnjenje 
baterije športnega terenca bZ4X. Stenske polnilne postaje so povsem 
kompatibilne z električnimi vozili znamke Toyota in omogočajo varno 
polnjenje, ki poteka hitreje kot pri običajni domači vtičnici. Vse stenske 
polnilne postaje podpirajo 3-fazno polnjenje do 22 kW in izpolnjujejo 
vaše današnje in bodoče potrebe.

DODATKI ZA POLNJENJE DODATKI

POLNILNI KABEL
Kadar polnite na poti, uporabite 
kabel (na voljo v dolžini 5 m, 7,5 m 
ali 10 m) za povezavo vaše Toyote z 
javno polnilno postajo.

POVEZANA STENSKA 
POLNILNA POSTAJA
Povezana stenska polnilna 
postaja je pametna polnilna 
rešitev za domačo in javno 
namestitev. Omogoča povezave 
LAN, WiFi in opcijsko tudi LTE. 
Prosojni pokrov prikazuje barvne 
piktograme z osvetlitvijo, ki 
označuje stanje polnjenja.

TORBA ZA 
SHRANJEVANJE KABLOV
Elegantna torba za shranjevanje 
ohranja vaš polnilni kabel v 
odličnem stanju in preprečuje, 
da bi se zapletel ali zapolnil 
prtljažni prostor.

VLEČNA KLJUKA
Z vlečno kljuko lahko v celoti 
izkoristite vlečno zmogljivost 
svojega vozila. Kadar je ne 
uporabljate, pa jo lahko odstranite.

LITA PLATIŠČA
45,72-centimetrska (18-palčna) 
platišča strojno obdelana platišča 
v črni barvi 

DRŽALO ZA TABLE
Nosilec tabličnega računalnika, 
ki je nameščen v naslon za glavo, 
ustvarja stabilno podlago za 
večino običajnih tablic. Omogoča 
prilagoditve glede na velikost 
tablice, mogoče so tudi nastavitve 
kota gledanja.

HLADILNA TORBA
7,5-litrska hladilna torba je z 
varnostnim pasom pritrjena na 
zadnjih sedežih in zagotavlja 
dodatni naslon za roke. Priklopi 
se v 12 V vtičnico, osvežilne pijače 
ostanejo tople ali hladne.

PREČNI STREŠNI NOSILCI
Praktični aluminijasti prečni nosilci 
omogočajo dodatno nosilnost. 
Opremljeni so z mehanizmom 
za hitro pritrditev, lahko jih 
kombinirate z dodatnimi dodatki 
za prenašanje.
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NOSILEC ZA KOLO
Prečni strešni nosilci se pritrdijo na vodila in tvorijo 
varno podlago za prenašanje širokega nabora 
specializiranih nastavkov, kot je držalo za kolo, ki ponuja 
možnost zaklepanja in je opremljeno s posebnimi ročaji 
za pritrditev kolesa.

ZAŠČITNE FOLIJE ZA KAROSERIJO
Posebne folije varujejo lak in karoserijo pred praskami 
in odrgninami. So povsem prozorne in nevidne ter 
zagotavljajo dolgloletno zaščito ter ohranjajo videz in 
vrednost avtomobila.

ZAŠČITA ZADNJEGA ODBIJAČA
Preprost in priročen način za ohranjanje videza vašega 
avtomobila. Zaščita zadnjega odbijača je izdelana iz 
mehke tkanine in se preprosto namesti s trakom velcro. 
Pri nakladanju in razkladanju samo potegnete zaščito 
in jo položite čez odbijač. Med vožnjo pa varuje vašo 
prtljago in notranja vrata prtljažnika.

ZAŠČITA PRTLJAŽNEGA PROSTORA
Zaščita se povsem prilega površini prtljažnika vašega 
vozila ter ga varuje pred umazanijo in razlitjem. 
Ima tudi posebno protizdrsno površino, ki preprečuje 
premikanje prtljage.

ZAŠČITA ZADNJIH SEDEŽEV
Zaščita naslona zadnjega sedeža varuje hrbtišče 
sedeža pred umazanijo in razlitjem. Teksturirana 
površina pa preprečuje drsenje predmetov.

DODATKI

PREMIJSKE PREPROGE
Premijske tekstilne in usnjene talne 
preproge zagotavljajo zanesljivo zaščito 
notranjosti vašega avtomobila. Zaradi 
posebnega sistema so vedno trdno na 
svojem mestu in se ne premikajo.
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Toyota ima že 25 let vodilni položaj pri razvoju povsem električne 
prihodnosti. V tem času je izdelala 18 milijonov elektriciranih vozil, 
ki že vozijo na vseh koncih sveta. Trenutno je mogoče izbirati med 
17 različnimi elektriciranimi modeli. Kljub številnim uspehom še 
vedno ustvarjajo nove rešitve in inovacije, s katerimi osrečujejo 
uporabnike. Električna vozila Toyota zaradi bogatega znanja 
in izkušenj s področja razvoja baterij zagotavljajo zanesljivo in 
dolgotrajno zmogljivost.

KAKO DOLGO SE JE MOGOČE 
PELJATI Z ENIM POLNJENJEM?
Doseg športnega terenca Toyota 
bZ4X znaša 500 km*. Pri tem pa ni 
treba skrbeti za polnjenje.

KJE JE MOGOČE 
POLNITI BATERIJO?
Baterijo je mogoče polniti z 
uporabo domače vtičnice, domače 
stenske polnilne postaje in na hitrih 
javnih polnilnicah.

KAKO DOLGO 
POTEKA POLNJENJE?
Čas polnjenja je odvisen od moči 
vtičnice oziroma polnilne postaje. 
Na hitrih javnih polnilnicah 
polnjenje traja približno 30 minut§. 
Polnjenje prek domačih polnilnih 
postaj pa traja približno 10 ur§.

KOLIKŠNI SO 
OBRATOVALNI STROŠKI 
ELEKTRIČNEGA VOZILA?
V svojem življenjskem ciklu vam 
lahko električna vozila privarčujejo 
kar nekaj denarja. Nikoli več ne 
boste plačevali za gorivo, polnjenje 
prek domače vtičnice pa je izjemno 
učinkovito in cenovno ugodno.

KOLIKŠNA JE ŽIVLJENJSKA 
DOBA BATERIJE?
Električna vozila se ponašajo s 
povsem enako zanesljivostjo kot 
preostala vozila znamke Toyota. To 
velja le, če so opravljeni redni letni 
pregledi pri pooblaščenem servisu. 
Na voljo je tudi program 10-letnega 
jamstva Toyota Relax, ki zagotavlja 
povsem brezskrbno lastništvo.

* Po ciklu WLTP. Poraba je odvisna od paketa opreme, pogonskega sklopa in trenutnih 
voznih razmer. 

§ Predmet lokalnih možnosti.

ZAKAJ IZBRATI 
ELEKTRIČNO VOZILO 
TOYOTA?
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TEHNIČNI PODATKI
OKOLJSKE ZMOGLJIVOSTI

Baterijsko-električni 

Elektromotor 150 kW, samodejni menjalnik

 Baterijsko-električni 

Elektromotor 160 kW, samodejni menjalnik

Emisije CO2, kombinirana hitrost (g/km) 0 0

Električni doseg – kombinirani cikel WLTP (km) 512-442 467-415

Poraba električne energije (kWh/100km) 14,43-16,69 15,95-17,95

Vrednosti električnega dosega in porabe električne energije se merijo v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami nove evropske uredbe WLTP EC 
2017/1151 in njenih veljavnih sprememb. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko na podlagi naročene dodatne opreme izračuna končni električni doseg in vrednosti porabe električne 
energije. Vrednosti električnega dosega in porabe električne energije vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti.  Na električni doseg avtomobila in porabo 
električne energije vplivajo tudi način vožnje in tudi drugi dejavniki, kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, obremenitev, število potnikov ...

ELEKTROMOTOR

 Baterijsko-električni 

Elektromotor 150 kW, samodejni menjalnik

 Baterijsko-električni 

Elektromotor 160 kW, samodejni menjalnik

Sistemska moč (kW) 150 160

Sprednji elektromotor: Tip sinhroni motor s stalnim magnetom sinhroni motor s stalnim magnetom

Sprednji elektromotor: največja moč (kW) 150 80

Sprednji elektromotor: največji navor (Nm) 266,3 168,5

Zadnji elektromotor: največja moč (kW) – 80

Zadnji elektromotor: največji navor (Nm) – 168,5

Tip baterije: litij-ionska baterija litij-ionska baterija

Kapaciteta baterije (kWh) 71,4 71,4

ELEKTROMOTOR

 Baterijsko-električni 

Elektromotor 150 kW, samodejni menjalnik

 Baterijsko-električni 

Elektromotor 160 kW, samodejni menjalnik

Največja moč polnjenja AC (kW) 6,6 6,6

Čas polnjenja AC 0–100 % AC (h)* 10 10

Največja moč polnjenja DC (32A - 22kW) 150 150

Čas polnjenja DC 10–80 % AC (min) 23 23

ZMOGLJIVOSTI

Največja hitrost (km/h) 160 160

Pospešek 0–100 km/h (sek) 7,5 6,9

Količnik zračnega upora 0,291 0,291

VZMETENJE

Sprednje MacPhersonova obesa MacPhersonova obesa

Zadnje dvojna prečna vodila dvojna prečna vodila

KOČNICE

Sprednje zračno hlajeni diski zračno hlajeni diski

Zadnje zračno hlajeni diski zračno hlajeni diski

* Domača polnilna postaja (32A – 22 kW). 
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 = Standardno  = Opcijsko – = Ni na voljo * pri paketih opreme Elegant in Executive

16
50

 m
m

1600 mm

1860 mm

2850 mm

4690 mm

915/925* mm 1610 mm

1860 mm

925 mm

TEHNIČNI PODATKI
TEŽA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST

 Baterijsko-električni 

Elektromotor 150 kW, samodejni menjalnik

 Baterijsko-električni 

Elektromotor 160 kW, samodejni menjalnik

Največja dovoljena teža (kg) 3215 3300

Teža vozila (kg) 1895-1980 1985-2065

Vleka prikolice z zavorami (kg) 750 750

Vleka prikolice brez zavor (kg) 750 750

MERE ZUNANJOSTI 5-vratni športni terenec

Dolžina (mm) 4690

Širina (mm) 1860

Višina (mm) 1650

Sprednji kolotek (mm) 1600

Zadnji kolotek (mm) 1610

Sprednji previs (mm) 915/925*

Zadnji previs (mm) 925

Medosna razdalja (mm) 2850

MERE NOTRANJOSTI 5-vratni športni terenec

Širina (mm) 1515

Višina (mm) 1160

NOSILNOST 5-vratni športni terenec

Dolžina prtljažnega prostora (mm) 985

Širina prtljažnega prostora (mm) 1425

Višina prtljažnega prostora (mm) 757

Prostornina prtljažnega prostora, sedeži v pokončnem položaju, do police (litri) 441/452

KRMILJENJE 5-vratni športni terenec

Minimalni obračalni krog (m) 5,6

Obračalni krog (m) 11,2

TERENSKE ZMOGLJIVOSTI 5-vratni športni terenec

Minimalna oddaljenost od tal (mm) 177

Dostopni kot (stopinje) 17,7

Izstopni kot (stopinje) 25,4

Globina brodenja (mm) 500
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Pri znamki Toyota smo si zadali cilj, da 
bomo izničili vse negativne vplive na 
okolje. Zadali smo si šest izzivov, ki jih 
želimo uresničiti do leta 2050. Vsak izmed 
njih je usmerjen v ustvarjanje pozitivne 
trajnostne družbe in varovanje našega 
planeta kot celote. 

Poleg tega želimo iti onkraj ničelnih 
stopenj emisij. Želimo povsem izničiti 
svoj negativni vpliv na okolje in pustiti 
svet naslednjim generacijam v boljšem 
stanju, kot smo ga dobili. Zato smo si 
do leta 2050 zadali šest izzivov. Vsak 
izmed njih vsebuje svoje težave. Vendar 
smo z zavezo ustvarjanju pozitivnega in 
trajnostnega vpliva na družbo in naravo 
prepričani, da nam bo uspelo.

IZZIV 1
BREZEMISIJSKA 
NOVA VOZILA 

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov zmanjšati emisije 
novih vozil v primerjavi s tistimi, ki so bila proizvedena 
leta 2010. Za dosego tega cilja želimo razviti nova vozila 
z nizkimi emisijami ali brez njih. 

Za več informacij obiščite: www.toyota.si ali kontakitrajte 
svojega lokalnega trgovca Toyota.

IZZIV 3
TOVARNIŠKI OBRATI 
BREZ EMISIJ CO2

Za zmanjševanje emisij naših tovarniških obratov 
uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo in si 
prizadevamo za uporabo obnovljivih virov energije. 
Zavezali smo se k večji energijski učinkovitosti naših 
obratov. Poleg tega uporabljamo tudi sončno, vetrno in 
vodikovo energijo. 

IZZIV 5
USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV 
NA PODLAGI RECIKLIRANJA 

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo različnih 
surovin. Zdaj je vsak avtomobil znamke Toyota 
95-odstotno razgradljiv. Tako vsakemu avtomobilu, 
ko v enem življenjskem ciklu doseže konec svoje poti, 
omogočimo novo življenje. 

IZZIV 2
ŽIVLJENJSKI CIKEL 
BREZ EMISIJ CO2

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, prijaznih do 
okolja. Analiziramo jih in preoblikujemo, da imajo v 
svojem celotnem življenjskem ciklu čim manjši negativni 
vpliv na okolje.* 

IZZIV 4
ZMANJŠEVANJE IN 
OPTIMIZACIJA PORABE VODE 

Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah 
začeli zbirati deževnico. Uporabljamo tudi različne 
očiščevalne metode, ki omogočajo reciklažo in 
ponovno uporabo vode. 

IZZIV 6
USTVARJANJE DRUŽBE 
PRIHODNOSTI V SOŽITJU Z NARAVO 

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, ki jo 
varujemo kot naše največje bogastvo. V ta namen 
sadimo drevesa in v urbanih okoljih ustvarjamo nove 
zelene površine, s čimer želimo pripomoči k družbi, ki se 
zaveda pomena narave in sožitja z njo. 

* Metodologijo Toyota’s LCA, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in odobril TÜV 
Rheinland in ima certikat ISO14040/14044. 

OKOLJSKI IZZIV 
TOYOTA 2050)
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Za več informacij obiščite: www.toyota.si 

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na 
število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu oziroma pri 
izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

POPOLNA 
BREZSKRBNOST. 

10 LET JAMSTVA 
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva 
izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in 
zanesljivosti. Za brezskrbno vožnjo vam po preteku 
tovarniške garancije ponujamo brezplačno vključitev 
v program Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let ali 
185.000 km) in podaljšano jamstvo za pogonsko baterijo 
do 10 let za naša električna vozila. Program Toyota Relax 
se lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in 
spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa traja 
en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal 
za vaše vozilo.* 

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE 
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila 
v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga 
je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila 
oz. 185.000 km in traja en servisni interval, kakršen 
je predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega 
jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike bezplačno 
nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz 
vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo 
poškodovano pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z 
novo, enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA OPREMA 
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in 
izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo 
kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno 
garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.* 

SERVISNI PROGRAM ZA BATERIJE 
Kritje podaljšanega varstva za pogonsko baterijo na 
letni ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej) vse do 10 
let po registraciji vozila.*

KAKOVOSTNI SERVIS 
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni 
pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj 
vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. 
Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali 
po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih. 

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA 
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, da so 
stroški njihovega vzdrževanja minimalni. 

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI 
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem vozilu 
uporabljeni le originalni sestavni deli Toyota. 

VEČJA VARNOST 
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko blokado 
motorja so odobrile največje evropske zavarovalnice. 

TOYOTA EUROCARE 
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi 
triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 
40 evropskih državah.** 
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www.toyota.si

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši  
regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do 
sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. ̋ Toyota Adria, d. o. o., 
Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija. 
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