


POVSEM NOVI BATERIJSKO-ELEKTRIČNI 
ŠPORTNI TERENEC TOYOTA BZ4X

Odčitajte kodo in odkrijte več.

Inovativen, učinkovit, dinamičen. Baterijsko-električni športni terenec Toyota bZ4X s svojim 
robustnim slogom, zmogljivim štirikolesnim pogonom in velikim dosegom zagotavlja 
brezskrbnost in samozavest. In vedno vas odpelje, kamorkoli želite. To je potovanje onkraj 
elektrike. To je užitek in povsem nova inovativna izkušnja.

2



3



4



IZJEMNA VOZNIŠKA ZMOGLJIVOST
S športnim terencem bZ4X boste uživali v najboljši električni zmogljivosti v svojem razredu 
in za seboj ne boste puščali nobenih emisij. Njegova izjemna učinkovitost v vsakem 
trenutku ponuja hitrost in dovolj navora. Nizko težišče, idealna razporeditev teže med 
sprednjim in zadnjim delom avtomobila ter odlična torzijska togost ustvarjajo dinamično 
stabilnost in natančno krmiljenje. Avtomobil je možno upravljati samo z eno stopalko,  
s katero je mogoče uravnavati plin in regenerativno zaviranje.  

Ob vsem tem je na voljo tudi učinkovit sistem štirikolesnega pogona. Dovolj je le pritisk na 
gumb XMODE in vozilo se prilagodi vsakemu terenu. Znajde se v vseh razmerah, v blatu 
in snegu (pod 20 km/h). Če je podlaga res zahtevna, na pomoč priskoči še sistem Grip 
Control (pod 10 km/h). V športnem terencu bZ4X boste vedno na varnem, ne glede na to, 
kolikšna je vaša pustolovska domišljija.
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UČINKOVITA BATERIJA
Toyota že 25 let snuje različne baterijske tehnologije. V tem času se je nabralo ogromno 
znanja in izkušenj. Ne nazadnje je prav bZ4X dokaz te bogate tradicije, saj ponuja kar 
450 brezemisijskih kilometrov dosega. Zaradi inovativnega razvoja je bZ4X opremljen 
z najbolj zmogljivo in zanesljivo baterijo v svojem razredu, ki se odlično obnese v vseh 
vremenskih razmerah. Doseg baterije je mogoče še povečati z opcijsko streho s sončnimi 
paneli. Na voljo so trije načini polnjenja baterije, ki uporabnikom ponujajo precej 
fleksibilnosti in svobode. Na hitri javni 150 kW polnilnici je baterijo mogoče napolniti v 25 
minutah*, mogoče pa je tudi domače polnjenje z uporabo vtičnice ali stenske polnilne 
postaje. Baterije Toyota slovijo po izjemni kakovosti in uporabnikom zagotavljajo popolno 
brezskrbnost. Za baterijo, ki je nameščena v športni terenec bZ4X, se pričakuje, da bo tudi 
po desetih letih ponujala 90 odstotkov§ svoje originalne zmogljivosti. 

* Provizorični podatki, ki so predmet končne homologacije. 
§ Ciljne razvojne vrednosti. 
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Toyota bZ4X omogoča vožnjo, pri kateri vam nikoli ne bo treba razmišljati o dosegu. 
Izjemno zmogljiva baterija zagotavlja 450 svobodnega dosega ne glede na to, kam vas 
zanese pot. 

DOSEG ELEKTRIČNE BATERIJE
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Čas polnjenja
Ne glede na to, ali baterijo polnite  
doma, v službi ali na poti, je polnjenje 
baterijsko-električnega vozila bZ4X 
preprosto in priročno. 

RAZLIČNI NAČINI POLNJENJA
Domača stenska polnilna postaja
Polnjenje z uporabo teh polnilnih postaj 
poteka hitreje kot z uporabo domačih 
vtičnic. Športnega terenca bZ4X je mogoče 
napolniti v 6,5–10 urah*.  

Javne polnilnice
Hitre polnilnice je mogoče najti na številnih 
javnih lokacijah, od bencinskih servisov 
do ulic in supermarketov. Te visoko 
učinkovite 150 kW enote lahko baterijo, ki 
je nameščena v vozilo Toyota bZ4X, do 80 
odstotkov napolnijo v le 30 minutah*.

*  Od oktobra 2022 bo na voljo novi 11 kW trifazni polnilnik.
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Toyota bZ4X združuje prefinjeno napreden slog, električne zmogljivosti in lastnosti športnega 
terenca. Rezultat je inovativno električno vozilo, ki se odlično znajde na vsaki cesti.

UNIKATEN SLOG IN MOGOČNA PODOBA
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PROSTORNA IN SVEŽA KABINA
Potniška kabina je zasnovana za užitek vseh potnikov. Ob vsem prefinjenem udobju in 
prostornosti je na vseh sedežih tudi dovolj prostora za glavo in noge.
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Toyota bZ4X odkriva povsem novi svet multimedijske povezljivosti. Velik, 30,48-centimetrski 
(12-palčni) zaslon, ki je občutljiv za dotik, napredno upravljanje zvočnih ukazov, različni načini 
povezave s pametnim telefonom in sistem Toyota Smart Connect soustvarjajo intuitivno 
izkušnjo. Na voljo so tudi posodobitve prek zraka, zaradi katerih bo vedno na voljo zadnja 
različica programske opreme. Aplikacija MyT App pa s svojimi storitvami omogoča, da na 
daljavo preverite stanje baterije, upravljate klimatsko napravo, odklepate in zaklepate vrata. 

PAMETNO POVEZANI KOKPIT 
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Toyota bZ4X je opremljena tudi s sodobnimi varnostnimi sistemi, ki so maksimalno 
zanesljivi in jim lahko v vsakem trenutku povsem zaupate. Zadnja različica varnostnega 
sistema Toyota Safety Sense ponuja pomoč pri zaviranju v sili in posodobitve prek zraka. 
Toyota bZ4X omogoča varno vožnjo v urbanih okoljih in na podeželskih cestah.

VARNOST, KI JI LAHKO ZAUPATE.
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Toyota ima že 25 let vodilni položaj pri razvoju povsem električne prihodnosti. V tem času je izdelala 18 milijonov elektrificiranih vozil, ki 
že vozijo na vseh koncih sveta. Trenutno je mogoče izbirati med 17 različnimi elektrificiranimi modeli. Kljub številnim uspehom še vedno 
ustvarjajo nove rešitve in inovacije, s katerimi osrečujejo uporabnike. Električna baterijska vozila Toyota zaradi bogatega znanja in izkušenj 
s področja razvoja baterij zagotavljajo zanesljivo in dolgotrajno zmogljivost. 

Paket storitev
Toyota združuje številne storitve v en sam paket, s čimer voznikom zagotavljajo preprosto uporabo. Med njimi so različne sheme polnjenja 
prek javnih polnilnic, zavarovanje in povezane storitve aplikacije MyT. Z izbiro paketnih storitev si boste zagotovili popolno brezskrbnost.

ZAKAJ IZBRATI BATERIJSKO-ELEKTRIČNO 
VOZILO TOYOTA?
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POGOSTA VPRAŠANJA

Kako dolgo se lahko peljem z enim 
polnjenjem?
Doseg športnega terenca Toyota bZ4X  
znaša 450 km*. Pri tem pa ni treba skrbeti  
za polnjenje.

Kje lahko polnim baterijo?
Baterijo je mogoče polniti z uporabo 
domače vtičnice, domače stenske polnilne 
postaje in na hitrih javnih polnilnicah.  
S Toyota Connected Services pa lahko 
najdete prosto polnilnico ne glede na to,  
kje v Evropi ste.

Kako poteka polnjenje vozila bZ4X?
Polnjenje je povsem preprosto. Priloženi 
kabel je treba le priklopiti na domačo 
vtičnico, domačo stensko polnilno postajo 
ali javno polnilnico.

* Proizvodni program se lahko razlikuje glede na izbrano vozilo in nivo opreme.

Odčitajte kodo in  
odkrijte več.

Koliko časa traja polnjenje?
Čas polnjenja je odvisen od električne moči, 
ki je na voljo. Na hitrih javnih polnilnicah je 
baterijo mogoče napolniti do 80 odstotkov 
v 25 minutah. Z domačo vtičnico pa traja 
polnjenje od 6,5 do 19 ur.

Kolikšni so obratovalni stroški?
V svojem življenjskem ciklu vam lahko 
baterijsko-električna vozila privarčujejo kar 
nekaj denarja. Nikoli več ne boste plačevali 
za gorivo, polnjenje prek domače vtičnice pa 
je izjemno učinkovito in cenovno ugodno.

Kakšna je razlika med avtomobili na 
hibridni in električni pogon?
Temeljna razlika med hibridnimi in 
baterijsko-električnimi vozili je v načinu 
pogona. Pri hibridih se učinkoviti bencinski 
motor in elektromotor nemoteno in tekoče 
izmenjujeta. Pri baterijsko-električnem vozilu 
pa vozilo ves čas deluje na baterijo in ne 
ustvarja nobenih emisij.

Kolikšna je življenjska  
doba baterije?
Baterijsko-električna vozila se ponašajo 
z enako kakovostjo, vzdržljivostjo in 
zanesljivostjo kot katerakoli druga 
vozila znamke Toyota. Če je vozilo redno 
servisirano pri pooblaščenih servisno-
prodajnih partnerjih, bo baterija v 
športnem terencu bZ4X po desetih 
letih še vedno imela 90 odstotkov svoje 
začetne zmogljivosti. 
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V času tiska te brošure so bile vse v njej navedene informacije točne. Podrobnosti o specifikacijah in opremi v tej brošuri so odvisne od lokalnih pogojev in zahtev ter 
se zato lahko razlikujejo od modelov, ki so na voljo na vašem območju. Za podrobnosti o lokalnih specifikacijah in opremi se pozanimajte pri lokalnem prodajalcu. 
• Barve karoserije vozila se lahko nekoliko razlikujejo od natisnjenih fotografij v tej brošuri. • Berljivost QR-kod v tej brošuri se lahko razlikuje glede na uporabljeni 
optični bralnik. Toyota ne prevzema odgovornosti, če vaša naprava ne more prebrati kode QR. • Toyota Adria, d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe vseh 
podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • © 2021 Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija. • Nobenega dela te 
publikacije ni dovoljeno kakorkoli reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja Toyota Adria, d. o. o.

12/21/BZ4X/SI


