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DOBBELT   
DNA

BYGD PÅ DET BESTE I VÅR UNIKE SUV-   
OG HYBRIDTRADISJON

I RAV4 Plug-in Hybrid får du vår sterkeste hybrid-
teknologi hittil, noe som gir enestående muligheter 
til lang og ren elektrisk kjøring. RAV4 Plug-in 
Hybrid kommer med et anerkjent SUV-design og 
henter energi både fra Toyotas unike hybridsystem 
av 4. generasjon og et litiumionbatteri med høy 
kapasitet. Dette samspillet resulterer i øyeblikkelig 
akselerasjon og klasseledende rekkevidde.
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REN   
KRAFT

ØYEBLIKKELIG EFFEKT, USLÅELIG EFFEKTIVITET

RAV4 Plug-in Hybrid har en kraftfull motorisering 
og et utrolig veigrep som gir ytelser i en klasse for 
seg. Bilen er utstyrt med en Hybrid Dynamic Force-
bensinmotor på 2,5 liter og et intelligent system som 
styrer firehjulsdriften (AWD-i) slik at bilen spurter fra 
0 til 100 km/t på bare 6 sekunder, takket være det 
suverene veigrepet og en totaleffekt på 306 hk. 

Klassens laveste CO₂-utslipp (22 g/km) og et 
drivstofforbruk på 1,0 l/100 km viser at RAV4 Plug-in 
Hybrid også gir deg en drivstofføkonomi som er like 
imponerende som ytelsene. Et nytt litiumionbatteri 
på 18,1 kW sørger for at du kan kjøre opp til 75 km* 
helelektrisk, mens bilens ombordlader på 6,6 kW 
sørger for å full-lade batteriet på bare 2,5 timer.  
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Hybrid 
2,5 l Plug-in Hybrid  e-CVT
Effekt 306 hk 
Drivstofforbruk§ 1,0 l/100 km; 0,1 l/mil
CO₂ utslipp§ 22 g/km 
0–100 km/t 6.0 sekunder 
Tilsvarende helelektrisk rekkevidde på* 75 km 

Slik kjører du rent elektrisk 
Du kan veksle sømløst mellom hybriddrift og ren 
elektrisk drift med modusvelgeren som har 4 trinn. I EV-
modus, som er standard, kan du kjøre din RAV4 Plug-in 
Hybrid opp til 75 km* og i hastigheter opp til 135 km/t på 
utslippsfri, elektrisk energi alene. Når batteriet er tomt, 
sørger RAV4s effektive hybridsystem at du kan kjøre 
videre helt frem til bestemmelsesstedet ditt uten behov 
for ladestopp underveis.

e-CVT = elektronisk styrt, trinnløs automatgirkasse
* Avhengig av batteriets ladenivå, vei- og kjøreforhold.
§ Blandet kjøring WLTP. 
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Interiør 
Det omfattende utstyret i RAV4 Plug-in Hybrid sørger for 
komfort og gjør bilen enda mer praktisk. Den er utstyrt 
med blant annet frontruteprojektor (HUD), et førsteklasses 
lydanlegg fra JBL med 9 høyttalere, trådløs lading av 
mobiler og 230V-uttak i bagasjerommet. 

Tilkoblingsmuligheter 
Sammen med Apple CarPlay™ og Android Auto™ 
som hjelper deg med musikk, telefonsamtaler og 
andre oppgaver, kan du bruke MyT-appen til å sjekke 
batterinivået, planlegge ladetider, fjerne dugg eller 
is fra front- og bakruten og også til å kjøle ned eller 
varme opp kupéen før du skal ut å kjøre.

Forbehold om utgivelsesoppdateringer på appskjermen.
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Sikkerhet 
RAV4 Plug-in Hybrid har et svært høyt sikkerhetsnivå. 
De avanserte teknologiene i Toyota Safety Sense er 
kontinuerlig utviklet og forbedret slik at du nå kan kjøre 
trygt og bekymringsfritt. 

• Kollisjonsvern med syklistgjenkjenning 
• Kollisjonsvern med fotgjengergjenkjenning i mørke
• Adaptiv Cruise Control for alle hastigheter
• Intelligent adaptiv Cruise Control
• Filskiftvarsling med ratthjelp 
• Filsentreringshjelp 
• Automatisk fjernlyskontroll 
• Skiltgjenkjenning

INNVENDIG 
STIL

KJØR TILKOBLET NÅR DU ER AVKOBLET – ET FINT STED 
FOR Å LADE SEG OPP IGJEN

RAV4 Plug-in Hybrid har en stilig kupé som er perfekt 
sted for stille, uanstrengte ytelser. Sportslige skinnseter 
med kjøling og et stort panoramatak sørger for at 
bilturene i det funksjonelle og forseggjorte interiøret 
blir luftige og komfortable. Bagasjerommet på 520 liter 
er lett å laste og batteriet stjeler lite plass. 

For å gi deg sømløs tilgang til bilens underholdnings- 
system og tilknyttede tjenester, har du en 9" berørings-
styrt fargeskjerm midt på dashbordet med vårt nyeste 
multimediasystem og smarttelefonintegrasjon. Med 
en rekke tilknyttede tjenester via MyT-appen, kan du 
blant annet forhåndsvelge kupétemperaturen og bruke 
navigasjon i sanntid. Den omfattende pakken med 
avanserte sikkerhetsteknologier i Toyota Safety Sense 
bidrar til tryggere kjøring, både for personene i og de 
utenfor bilen. 
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Viktig utstyr 
 — 18" maskinert aluminiumfelger 
(5-eiker), 225/60R18
 — Stoffseter i sort og sort innertak
 — Elektrisk førersete og vinduer (foran og bak)
 — Skinnratt og girspak
 — Varme i ratt, forseter og bakseter
 — Tilt- og teleskopjustering av ratt
 — Innvendig fotlys fører og passasjer
 — Pianosorte elementer i instrumentpanelet
 — Autodimming av innvendig speil (EC)
 — 7" multiinformasjonsdisplay
 — Brytere på rattet for audio   
Bluetooth®/Cruise Control
 — 12V-, USB- og USB-C -kontakter foran
 — 2 USB-C -kontakter for passasjerer bak
 — 12V uttak bagasjerom
 — 230V/150W kontakt i bagasjerommet
 — 8" Toyota Touch® multimediaskjerm,   
6 høyttalere, DAB+  
 — Automatisk klimaanlegg med to soner
 — Fjernstyrt klimaanlegg  
 — Ryggekamera med aktive linjer
 — Nøkkelfri dørlås og startknapp
 — Elektronisk styrt parkeringsbrems
 — Automatisk innfellbare sidepeil med varme
 — Sortlakkert grill, hjulbuer og kanalskjørt
 — Lakkerte dørhåndtak i bilens farge
 — Projektor Bi-LED + auto fjernlys
 — Automatisk høyderegulering av frontlys
 — Autolys med følg-meg-hjem funksjon
 — Integrerte LED kjørelys, LED lys bak 
 — Tåkelys foran og bak
 — Integrerte takrails
 — Regnsensor, lyktespyler og varsling av 
spylervæskenivå
 — Varmetråder i frontrute og spylerdysevarmer

 — Parkeringsensorer foran og bak
 — Doble eksosrør med ovale eksoshaler
 — Dekktrykkvarsler og dekkreperasjonssett
 — Oppbevaringsveske for ladekabel
 — Bakkestarthjelp (HAC)
 — 9 kollisjonsputer
 — Utkoblingsbryter for airbag på passasjersete
 — Toyota Safety Sense 
• Kollisjonsvern med autobrems (PCS) 
• Avansert filkontroll (LTA) 
• Filskiftvarsling (LDA) 
• Dynamisk radar fartsholder (DRCC) 
• Skiltgjenkjenning (RSA)

LIFE
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Viktig utstyr  (i tillegg til Active)
 — Girhendler på ratt
 — Blindsonevarsling (BSM)
 — Sporty seter med stoff og syntetisk skinn
 — Fotlys under utvendig speil
 — Varsling for trafikk bak m/brems (RCTA)
 — 2 USB -kontakter i konsollboks 

Viktig utstyr  (i tillegg til Life)
 — Mørke ruter, baksete og bagasjerom
 — Elektrisk bakluke med fotsensor
 — 9" Toyota Touch® multimediaskjerm,  
6 høyttalere, DAB+
 — Trådløs lader
 — Navigasjon

Viktig utstyr  (i tillegg til Active Tech)
 — 19" maskinert aluminiumfelger 
(5-eiker), 235/55R19
 — Panorama glasstak med åpning
 — JBL lydsystem 9 høyt

ACTIVE TECH 

ACTIVE 
STYLE PANORAMA&JBL 
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Viktig utstyr  (i tillegg til Active Tech)
 — 19" maskinert aluminiumfelger, 
(5 eiker) 235/55R19 
 — Bitone lakk, sort tak- og takstolper
 — JBL Premium lydsystem 9 høyttalere
 — Perforerte helskinn seter
 — Digital kamera i bakspeil

 — Elektrisk just lengde og rygg passasjersete
 — Elektrisk høydejust passasjersete
 — Minnefunksjon for førersete
 — Kjøling i forseter
 — Headup display (HUD)
 — 360 grader monitor

EXECUTIVE BITONE
Tilvalg

 — Panorama glasstak  
med åpning
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Frontruteprojektor (HUD)
Hold deg oppdatert om drivstofforbruket ditt og 
annen viktig informasjon underveis, uten å ta blikket 
av veien.
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Kromdetaljer 
Kromlist som er tilpasset bagasjeromsdøren på bilen 
din (1). Sidelistene har lav profil og markerer bilens 
elegante linjer (2). 

STIL SOM SKILLER 
SEG UT

TILBEHØR 

Søle, snø, grus- eller motorvei, 
RAV4 Plug-in Hybrid er med på 
alt, og det finnes et bredt tilbud 
av Originalt Toyota tilbehør 
som kan gjøre bilen enda bedre 
tilpasset dine spesielle behov i 
arbeid og fritid. 

Se www.toyota.no eller nærmeste Toyota-forhandler 
for å få full oversikt over tilbehørsutvalget.

1. 2. 
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* Avhengig av strøm-    
  kapasitet i boligen.

3. Oppbevaringsveske for ladekabelen
Denne stilige oppbevaringsvesken sørger for at 
ladekabelen holdes i stand og ikke utsettes for 
slitasje eller floker seg sammen med andre ting i 
bagasjerommet.

4. Ladekabel 
Når du vil lade underveis på langtur kan du bruke 
denne kabelen (tilgjengelig i lengder på 5, 7,5 eller 
10 meter) for å koble din RAV4 Plug-in Hybrid til en 
ladestasjon.

5. 22kW Toyota ladeboks med fastmontert kabel
Denne veggmonterte ladeboksen har opptil 22kW 
ladeeffekt*. Ladeboksen har integrert ladekabel med 
Type2-kontakt. Ta kontakt med din Toyota-forhandler 
for tilbud på ladeboks ferdig montert.

5. 

3. 4. 

Stigtinn
Stigtrinnene gir enklere adkomst til last på 
taket og er perfekt tilpasset bilens linjer.
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TRANSPORT   
& FELGER

TILBEHØR 

Transporttilbehør som forekler din fritid. 
Transportboks gir plass til snøbrett eller 
flere par ski, avhengig av størrelsen. Om 
sommeren gir transportboksen ekstra 
plass til bagasje når du er på reise.   
Be om egen brosjyre. 

2. 

1. 
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18" aluminiumfelger med maskinert 
overflate og 5-doble eiker  
Tilleggsutstyr alle grader

19" aluminiumfelger i sort med 
maskinert overflate, 5-eiker Y-design
Tilleggsutstyr alle grader

18" sølvfargede aluminiumfelger 
med 5-doble eiker 
Tilleggsutstyr alle grader

Takstativ/lasteholdere (1) i aluminium festes til taket og gir 
deg mulighet til å transportere lange gjenstander som ikke får 
plass inne i bilen. Det går raskt å ta dem av og sette på og du 
får en rekke spesialholdere til, f.eks ski (2), eller sykkel.

Avtagbart tilhengerfeste
Siden du kanskje ikke trenger tilhengerfeste hele 
tiden, er et avtagbart feste en god løsning. Kroken 
er lett å ta av og på, den låses sikkert på plass og 
har en overflate som er antikorrosjonsbehandlet.

17



LAKKFARGER SOM 
TRONER PÅ TOPP
VELG MELLOM 7 FORSKJELLIGE KAROSSERI FARGER 
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EKSTERIØRFARGER

Fra Midnight Blue til Flame Red finner du et bredt 
spekter av lakkfarger, blant disse sikkert også en som 
blir din favoritt. For å sette prikken over i, kan du velge 
en av fargekombinasjonene med tak lakkert i Attitude 
Black, for nå er det totone-lakkmiks som gjelder.

BITONE LAKKFARGER

218 Attitude Black roof*
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* Metallic lakk.
§ Perlemorlakk.
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18" grå aluminiumfelger  
med maskinert overflate 
(5 eiker) 225/60R18
Standard på Life, Active og  
Active Tech

19" sorte aluminiumfelger 
med maskinert overflate 
(5 eiker) 235/55R19
Standard på Style og  
Executive Bitone 

DE VIKTIGE 
VALGENE

FELGER & SETETREKK

Avhengig av utstyrsgrad må du 
velge hvilke av de iøynefallende 
aluminiumfelgene på 18" eller 19" du 
ønsker på din RAV4 Plug-in Hybrid. 
Inne i kupéen får du et sort interiør 
i valg mellom en rekke forskjellige 
materialer fra kunstskinn til ekte skinn 
med røde kontrastsømmer som gir et 
sportslig preg.
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Sort stoff
Standard på Life og Active 

Sort stoff og kunstskinn
Standard på Active Tech og Style

Sort skinn 
Standard på Executive Bitone
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SPESIFIKASJONER 
Bensin motor

    HYBRID AWD-i    

2,5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Motorkode A25A-FXS

Antall sylindre 4, i rekke

Ventilmekanisme 16-ventiler, DOHC, VVT-iE 
(innsuging), VVT-i (eksos)

Drivstoffsystem Bensininnsprøyting

Sylindervolum (cm3) 2487

Boring x slaglengde (mm x mm) 87,50 x 103,48

Kompresjonsforhold 14,01:1

Maksimal effekt (forbrenningsmotor alene (hk)) 185

Maksimal effekt (forbrenningsmotor alene (kW o/min)) 225/6000

Maksimalt dreiemoment (forbrenningsmotor 
alene (Nm/o/min)) 227/3200-3700

Elektrisk motor

Type Permanent magnetsynkronmotor

Maksimal effekt (kW)                     foran/bak 134/40

Maksimalt dreiemoment (Nm)     foran/bak 270/121

Hybridbatteri

Type UF261591TA

Nominell spenning (V) 355,2

Batterikapasitet (3t) amp. timer 51

Hybrid

Hybridsystemets samlede effekt (hk) 306

Hybridsystemets samlede effekt (kW) 225

Ekvivalent elektrisk rekkevidde

Blandet kjøring WLTP (km) 75

Bykjøring WLTP (km) 98

MILJØDATA
    HYBRID AWD-i    

2,5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Drivstofforbruk (regulativ EC 2017/1153 som endret av EC 2017/1231)

Blandet kjøring WLTP (l/100 km) fra 1,0

Anbefalt oktantall 95 eller høyere

Tankkapasitet (liter) 55

Karbondioksid, CO₂ (regulativ EC 2017/1153 som endret av EC 2017/1231)

Blandet kjøring WLTP (g/km) 22

Avgassutslipp (regulativ EC 715/2007 supplert av EC 2017/1347AG)

Euroklasse EURO 6 AP

Karbonmonoksid, CO (mg/km) 126,1

Hydrokarboner, THC (mg/km) 13,3

Hydrokarboner, NMHC (mg/km) 11,5

Nitrogenoksider, NOx (mg/km) 4,2

Partikler (mg/km) 0,1

Støynivå ved forbikjøring (dB(A)) 64,0

Drivstofforbruket, CO-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en 
grunnmodell i følge kravene i det nye europeiske WLTP-bestemmelsene, EC 2017/1151, og 
aktuelle tillegg. Drivstofforbruket og CO-verdiene for din bil kan avvike fra de som er målt. 
Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og 
antall passasjerer etc.) påvirker både drivstofforbruket og CO-utslippene. 
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e-CVT = elektronisk styrt, kontinuerlig variabel automatgirkasse  
* Avhengig av utstyrsgrad og/eller spesifikasjoner.

STYRING
    HYBRID AWD-i    

2,5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Svingradius – dekk (m) 5,7

OFF ROAD

Bakkeklaring (mm) 180 / 190*

Påkjøringsvinkel (°) 17,5

Avkjøringsvinkel (°) 20

Klatreevne (°) 18

Maksimal krengningsvinkel (°) 52

Rampevinkel (°) 16,4

Vadedybde (mm) 500

BREMSER

Foran Ventilerte skiver, 2 sylindre

Bak Ventilerte skiver, 1 sylindre

HJULOPPHENG

Foran MacPherson fjærben

Bak Doble fjærben

YTELSER
    HYBRID AWD-i    

2,5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Maksimal hastighet (km/t) 180

0–100 km/t (sek) 6,0

VEKTER & TILHENGERKAPASITETER 

Tillatt totalvekt (kg) 2510

Vekt kjøreklar (kg) 1985-2005

Tilhengervekt med bremser (kg) 1500

Tilhengervekt uten bremser (kg) 750

INTERIØRDIMENSJONER & LASTEVOLUMER

Bredde innvendig (mm) 1515

Høyde innvendig (mm) 1210 / 1230*

Bagasjerommets bredde (mm) 1355

Bagasjerommets høyde (mm) 829 / 845*

Bagasjerommets lengde (2 seter i bruk (mm)) 1855

VDA-bagasjeromskapasitet, opp til bagasjeroms-
skjuleren, og bakseter oppslått (liter) 520

EKSTERIØRDIMENSJONER

Lengde (mm) 4600

Bredde (mm) 1855

Høyde (mm) 1685 / 1690*

Sporvidde foran (mm) 1600 / 1610*

Sporvidde bak (mm) 1630 / 1640*

Overheng foran (mm) 910

Overheng bak (mm) 1000

Akselavstand (mm) 2690

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR:       
SE MODELLSIDEN PÅ TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER,   
OG SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER.
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TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID
KOMPROMISSLØS ENERGI

Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr  
kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge  
forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2022 Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller 
mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge. 
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