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VI INTRODUSERER TOYOTA
BEYOND ZERO
Toyota har for alvor startet en ny, elektrisk tidsregning. bZ-modellene
kommer med nullutslipp og gir oss alle nye erfaringer. Denne modellen er
det første eksemplet på neste generasjon av innovative batterielektriske
biler. En miks av moderne design og eksepsjonelle egenskaper som gjør
en forskjell for deg som bilfører. Du reduserer din påvirkning på miljøet
samtidig som du nyter utmerkede kjøreegenskaper og avanserte funksjoner
i Toyotas bZ-serie. Toyota bZ gjør elektrisk mobilitet bedre for alle.
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HELELEKTRISK
AWD
Målet med den første modellen i bZ-familien, er å overgå det som er
forventet. Toyota bZ4X skal være veiviser for Toyotas nye generasjon
elektriske biler. Den har et kraftfullt SUV-design, klassens beste system
for firehjulsdrift og god rekkevidde. Toyota bZ4X kommer med et batteri
som har svært lang levetid, noe som gir bekymringsfrihet. Du kan glede
deg til å oppleve hvordan det er å kjøre elektrisk i bZ4X.
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DREVET ELEKTRISK.
KJØRT MED FØLELSE
Legg veien dit du føler for. Takket være nesten 25 års erfaring med
batteriteknologi, kommer Toyota bZ4X med en forventet rekkevidde
på opptil 511 km* når den er fulladet. Det er langt nok for de fleste
reiser og er tilstrekkelig til å slippe bekymringer.
Med mulighet for hurtiglading opp til 150 kW, kan batteriet fylles
til 80% på rundt 30 minutter. Og du kjører alltid med nullutslipp.

PÅLITELIGE BATTERIYTELSER
Gjennomfører du Toyota Originalservice,
garanterer Toyota at batteriet, i opptil 10 år eller
1.000.000 tilbakelagte kilometer, fremdeles
yter 70% av sin opprinnelige kapasitet◊.
6

* WLTP-norm. Aktuell rekkevidde avhenger av valgt utstyrsgrad, drivverk og lokale kjøreforhold.
◊
Avhengig av lokale forhold.
◊
Forutsetter årlige helsesjekker hos en autorisert Toyota-forhandler.
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ELEGANT SUV-STIL
Toyota bZ4X fremstår robust og stilig. Den er smidig i byen og effektiv
på landeveien. De smale lyktene og markerte hjulbuene gir bilen en
særpreget profil. Det lave taket og den tynne grillen nederst bidrar til
eksepsjonell aerodynamikk, reduserer luftmotstand og sørger for et
komfortabelt lydnivå i kupéen.
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GREP PÅ ALLE ÅRSTIDER
Uansett vei- og føreforhold stiller Toyota bZ4X med klassen beste
AWD-system. Den nyutviklede X-MODE-teknologien sørger for bedre
ytelser slik at bilen kan takle enhver utfordring på utfordrende underlag
som grus, søle, sand, snø og is. Toyota bZ4X er bygd for å overgå
forventninger og gir en uovertruffen kjøreopplevelse – uansett hvor du
legger veien.

KLAR FOR ETHVERT EVENTYR
X-MODE behersker alle slags underlag du vil prøve deg på
1. Snø/grus
2. Dyp snø/søle
3. Veigrepskontroll
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EKTE ELEKTRISK FØLELSE
Toyota bZ4X byr på ren kjøreglede. Med et lavt tyngdepunkt, batteri
under gulvet og sitt spesielle system for firehjulsdrift, er bilen sikret
en fantastisk stabilitet og eksepsjonelle kjøreegenskaper mens du
har full kontroll. Med mulighet for å kjøre med én pedal, kan du både
akselerere og senke farten med "gasspedalen" alene, en komfortabel og
enkel måte å kjøre på. Bilen er smidig og kvikk med gode ytelser.
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PLASS GIR
KOMFORT
Innvendig er Toyota bZ4X en praktisk og rommelig SUV. Kupéen
har generøs plass til 5 og en rekke funksjoner og detaljer sørger
for at alle får en komfortabel reise. Det er rikelig beinplass bak og
gulvet er helt flatt, noe som forsterker opplevelsen av rommelighet.
Panoramaglasstaket sørger for lys i kupéen og god utsikt i alle
retninger.

ROMMELIG SOM FÅ
Den store akselavstanden gir all den beinplassen du
trenger og et bagasjeromsvolum på opp til 452 liter.
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SOM PÅ
1. KLASSE
Toyota bZ4X byr på en kupé som er stille, rommelig og førsteklasses.
Her kan passasjerene lene seg tilbake i gode seter og slappe av.
Interiøret er intelligent designet med stilige, nordiskinspirerte teksturer
og detaljer med satinfinish. Interiøret virker innbydende, varmt og
vennlig slik at passasjerene kan føle seg velkomne.

LUKSURIØSE DETALJER
Perforert stoff i luksuskvalitet og myke, ornamenterte
armlener skaper en innbydende interiør med høy
komfort.
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ALLTID VIDERE,
ALLTID TILKOBLET
I den intelligente cockpiten synkroniseres alt mellom bilen din og
telefonen din. MyT-appen på telefonen åpner en rekke forskjellige
muligheter og er laget for å gjøre hverdagen enklere. Sjekk bilens
batterinivå, lag en tidsplan for lading, se kjøredata eller fjernkontroller
bilen din. Med MyT-appen kan du velge tidspunkt for når du vil at
klimaanlegget skal kjøle ned eller varme opp kupéen før du skal ut
å kjøre. Du kan også kjøre bilen din inn på en parkeringsplass med
fjernkontrollert T-Mate avansert parkering.

HOLD KONTAKTEN MED BILEN DIN
Du kan fjerninnstille kupétemperaturen og starttidspunktet for klimaanlegget med MyT-appen,
uavhengig av avstanden til bilen.
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OPPDATERT, INTELLIGENT
TEKNOLOGI
Den gode sittestillingen og intuitive teknologien bidrar til kjøregleden
i Toyota bZ4X. Bilen er utstyr med et omfangsrikt mutimediasystem og
bruker Toyota Smart Connect+ for å gi deg kart- og trafikkinformasjon i
sanntid. På samme måte får du også oppdaterte veimeldinger og info
om tilgjengelige parkeringsplasser. Takket være OTA-teknologien* er
systemene og informasjonen alltid oppdatert. Den berøringsstyrte
skjermen på 12,3" viser deg all den viktige informasjonen på ett sted,
mens Voice Agent-teknologi gjør det enklere enn tidligere å ha fokus
på veien videre.

INFORMASJON MED ET BLIKK
Instrumentpanelet er plassert lavt og presenterer
viktige data om hastighet og batteristatus i overkant av
rattet, perfekt plassert i forhold til førerens siktlinje.
*OTA = Over the air
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ENKEL LADING
HVOR SOM HELST
Med god rekkevidde og høy batterikapasitet, kan du trygt legge ut
på langtur med Toyota bZ4X. Når batteriet trenger påfyll, har du flere
muligheter. Via ombordladeren (CCS2) i Toyota bZ4X kan batteriet
fullades fra en veggboks hjemme på ca. 10 timer* med 6,6 kW. Du kan
også bruke et DCS-ladekort (Digital Charging Solutions - Card) som du
får sammen med bilen og lade hurtig hvor som helst på ladestasjoner
som samarbeider med Toyota (Toyota Charging Network).
På langtur kan du bruke MyT-appen for å finne offentlige ladestasjoner
og lade batteriet på Toyota bZ4X til 80% på rundt 30 minutter§.

* Med ombordlader (OBC) på 11 kW tar det 6,5 timer.
§
Avhengig av lokale forhold.
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TOYOTA T-MATE.
HJELPER DEG
Å KJØRE SIKRERE
For å levere klasseledende sikkerhetsfunksjoner, er Toyota bZ4X
utstyrt med T-Mate – en rekke avanserte sikkerhetsteknologier.
Disse systemene er utviklet for å støtte bilførerne og hjelpe dem til å
kjøre sikrere, på motorveien, i bytrafikken og på parkeringsplasser.
Med T-Mate er du alltid i trygge hender.

KOLLISJONSVERN (PCS)

FILFØLGEASSISTANSE (LTA)

Kollisjonsvern er et system som
kan oppdage og hjelpe deg til
å unngå risiko for og kollisjoner
med andre kjøretøy, fotgjengere
og syklister. Systemet varsler
føreren med lyd- og lyssignal og
bremsehjelp. Om føreren ikke
klarer å bremse i tide, aktiveres
bremsene automatisk for å forhindre eller minske en kollisjon.
Biler, fotgjengere, syklister og
motorsykler kan oppdages. I
tillegg bidrar svingassistanse i
kryss og nødstyreassistanse om
dagen ved svinging i kryss og
ved unnamanøvre.

Systemet er laget for å gjøre det
sikrere å kjøre på motorveier. Det
holder bilen din sentrert i kjørefeltet
og dersom kursen begynner
å endre seg, vil ratthjelp mykt
korrigere kursen.

NØDSTOPPSYSTEM (EDSS)
Dersom ingen føreraktivitet
registreres over noen tid under
kjøring, varsles føreren med
lydsignal. Om dette ikke gir
respons, senkes bilens hastighet
til den stanser helt uten å endre
kurs fra det aktuelle kjørefeltet.
Nødblink aktiveres for å varsle
andre veifarende og dørene låses
opp for å gi enkel tilgang for
nødetatene om nødvendig.

AUTOMATISK FJERNLYS (AHB)
Systemet ser etter lykter på
møtende kjøretøy. Om lykter
registreres, skifter systemet
automatisk fra fjern- til nærlys.
Når lyktene er passert, tennes
fjernlyset på nytt. Resultatet?
Sikrere mørkekjøring for både
deg og andre veifarende.
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VEISKILTASSISTENT (RSA)
Denne assistenten følger skiltingen
langs veien og presenterer viktig
informasjon som den aktuelle fartsgrensen eller forbikjøringsforbud på
displayet på instrumentpanelet. Du
får også et visuelt og akustisk varsel
om du ikke etterlever skiltingen.
Teknologien kan nå også brukes til
å stille inn farten fortløpende, slik
at du som fører unngår å uheldigvis
kjøre for fort.

FARTSHOLDER MED ALLE
HASTIGHETER (ACC)
Dette systemet sørger for at bilen
konstant holder den hastigheten
føreren har valgt. Avstanden
til forankjørende holdes på
et forhåndsinnstilt minimum.
Om avstanden blir mindre,
reduseres hastigheten og om
nødvendig aktiveres bremsene og
bremselysene tennes. Systemet
kan stoppe bilen helt om det er full
stans i trafikken og starter igjen om
føreren gir et raskt input med
gasspedalen eller fartsholderknappen. Dersom bilen har
veiskiltassistent kan systemet
gjenkjenne fartsgrensene langs
veien og foreslå de justeringene
som er nødvendige for å kjøre i
tillatt hastighet.
25

PARKER MED
FJERNKONTROLLEN
Med Toyota bZ4X blir parkering mye enklere. Toyota T-Mate avansert
parkering med fjernkontroll gjør det mulig å parkere bilen din med
mobiltelefonen. Siden systemet kan huske favorittparkeringsplassene
dine som ikke er merket med linjer, streker eller tilliggende objekter,
blir det enkelt å parkere både hjemme og på jobben.
I tillegg er Toyota bZ4X utstyrt med andre, innovative T-Mate funksjoner
som er nyttige under kjøring og ved parkering, slik som trygg utgang
(SEA), påminnelse om objekter/personer i baksetet, førerskjermkamera
og adaptivt fjernlyssystem for å nevne noe av det som gjør kjøring og
parkering sikrere for deg og andre veibrukere.

26

TRYGG UTGANG (SEA)
Systemet bruker radaren for
blindsonemonitoren for å hjelpe
til med å unngå kollisjoner mellom
en åpen dør eller passasjerer
som går ut av bilen og kjøretøy
eller syklister som nærmer seg
bakfra. Dersom systemet antar at
det er risiko for kollisjon, tennes
en indikator i sidespeilet og på
informasjonsdisplayet samtidig som
et lydsignal varsler om risikoen.

BLINDSONEMONITOR (BSM)
Blindsonemonitoren varsler
føreren om kjøretøy som befinner
seg i blindsonen på skrått bak
bilen og som ikke alltid er synlige i
sidespeilene. Systemet er spesielt
nyttig i forbindelse med filskift og
forbikjøring.

ADAPTIVT FJERNLYSSYSTEM (AHS)
Systemet er utviklet for å
sikre best mulig sikt for alle
veibrukere under mørkekjøring.
Systemet optimaliserer
automatisk fordelingen av lyset
fra hovedlyktene ved å skjerme
området med møtende trafikk slik
at fjernlyset ikke blender andre,
men samtidig gir deg rikelig lys
og god oversikt over veibanen
foran egen bil.

AUTOMATISK BLINKENDE
VARSELLYS BAK (ARFHL)
Blinkende bremselys varsler
kjøretøy som kommer bak bilen
om høy risiko for en påkjørsel/
kollisjon.

TRETTHETSKAMERA (DMC)

PÅMINNELSE OM OBJEKTER
I BAKSETET (RSRS)

Et kamera plassert over rattet
sjekker førerens oppmerksomhet
og tilstand kontinuerlig og
varsler dersom det registrerer
noe unormalt. Registreringene
brukes til å forbedre funksjonen
i nødstoppsystemet med tidlig
deteksjon av en risikotilstand.

Systemet varsler føreren dersom
passasjerer eller objekter er
etterlatt i baksetet. Varslet gis
via kombinasjonsinstrumetet og,
avhengig av modell, varsellampe
og med lyd fra en summer som
aktiveres når føreren er utenfor
bilen og har låst dørene.
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BEKYMRINGSFRIHET
MED TOYOTA EASY
Toyota har som målsetning å gjøre alle deler av din bZ4X-opplevelse så smidig og
enkel som mulig. Vi tilbyr derfor helt nye finansieringsprodukter som ivaretar ditt
utvidede bilbehov, slik at du får tid til å nyte alle fordelene med en batterielektrisk
bil. Toyota Easy er et slikt produkt - bilfinansieringsordning uten forskuddsleie,
som inkluderer det meste av det du trenger.
Produktet kommer i to varianter:
Easy er en treårig leasingavtale med fast rente som inkluderer Toyota
Originalservice i leieperioden, vinterhjul, en måneds forsikring og 6 måneders
ladeabonnement.
Easy Flex inkluderer det samme, men kan sies opp underveis. Det har en måneds
bindingstid og 3 måneders oppsigelsestid. I tillegg inneholder Easy Flex både
dekkhotell og forsikring for hele leasingperioden.

TOYOTA EASY ER ET AV VÅRE "KANZEN" PRODUKTER
Kanzen har sine røtter i Toyotas japanske tradisjon og betyr komplett.
Produktene er utformet for å dekke tilkobling, service, forsikring og
ladebehov i ett. Toyota Easy er rimelig, enkelt og gir deg friheten til å
nyte bilen din slik du ønsker.

CONNECT – Toyota Smart Connect
og Toyota MyT-appen blir din
kontaktmulighet til bilen din og
hjelper deg med å planlegge turene
dine. Fra å kontrollere batteriets
ladestatus til å finne offentlige
ladestasjoner og fjernstyre
ladetider. Toyota bZ4X har alt du
trenger for å styre elektrisk kjøring.

WALL BOX – rimelig finansieringsløsning som fordeler kostnaden
for en veggboks og sikrer enkel
tilgang til hjemmelading til
konkurransedyktige priser.
LADING – et abonnement som
gir tilgang til flere operatører av
ladestasjoner, men med bare en
betalingskanal.

FORSIKRING – tilpasset forsikringsdekning gjennom leieperioden.
TOYOTA ORGINALSERVICE –
inkludert i leieperioden.

Om du ønsker et enkelt og forutsigbart bilhold med fast månedsbetaling og helt
uten forskuddsleie - da er Toyota Easy løsningen for deg. Enklere blir det ikke!

* Omfanget av produktene ovenfor kan variere fra land til land. Tilbudene kan være
forskjellige i hvert marked. Kunder bes sjekke Toyotas nettsted for detaljer.
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ACTIVE
Med sin enestående rekkevidde og utstyrsnivå er denne
modellen en perfekt SUV i D-segmentet.

VIKTIG UTSTYR
EKSTERIØR
— 18" aluminiumfelger 5 eiker
(235/60R18)
— Sort nedre grill foran
— Sort linje i overkant av
sidevinduer
— 1 projektor Bi LED
— Auto og "follow me home" lys
— LED kjørelys foran
— Lyktespyler foran
— LED blinklys utv. speil
— Auto innfellbare speil med varme
— LED baklamper
— LED bremselys bak
— Varme i spylerdyser front
— Varmetråder i frontrute
— UV og IR reduksjon i sideruter
foran
— Takrail med fester for takstativ
— Sorte SUV hjulbuer
— Dørhåndtak i bilens farge
— Smart entry
INTERIØR
— 8" multimedia enhet (T1)
— 6 høyttalere
— Ryggekamera
— Smart start
— LED interiørlys
— 2 sone Auto AC
— Skinnratt med varme
— Tilt og teleskop ratt
— Elektriske vinduer foran og bak
— Sorte innvendige dørhåndtak
— 12V kontakt konsoll foran
— USB kontakt 2 foran og 2 bak

— 7" instrumentpanel
— EC autodimming av innvendig speil
— Stoff armlene på dørtrekk
— Stoff armlene på konsollboks
— Stoff setetrekk
— Manuell setejustering for fører og
passasjer
— Manuell høydejustering for fører og
passasjer
— Varmeseter foran
— 40/60 delt baksete
— Rulletrekk over bagasjerom
— Festekroker i bagasjerom
SIKKERHET
— Toyota Safety Sense
med blant annet:
— Kollisjonsvern med autobrems
— Senter airbag forseter
— Bryter for airbag passasjersete
— Auto fjernlys (AHB)
— Skiltgjenkjenning (RSA)
— Filsentrering (LTA)
— Manuell høydereulering av frontlys
— Adaptiv fartsholder (DRCC)
— Barnesikring sidedører bak
— Regnsensor
— Varsling for spylervæskenivå
DIVERSE
— 6,6 kW/11 kW* AC ombordlader (OBC)
— 150 kW DC lader
— Nødlader 7,5m Shuko
— Type 2 ladekabel 5m
— Ladekabelbag
* Januar 2023 levering.
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ACTIVE TECH
Elbilen for den som ikke ønsker kompromisser
og som kombinerer et attraktivt stylet eksteriør
med et elegant interiør.

VIKTIG UTSTYR (i tillegg til Active)
EKSTERIØR
— 3 projektor Bi LED
— Mørke ruter bak
— Takspoiler bakluke
— Fotlys fra utvendig speil
— Elektrisk åpning av bakluke
INTERIØR
— 12,3" multimedia enhet (T2)
— Trådløs lader (10w)
— Lys i vindusbryter
— Kunstskinn armlene på dørtrekk
— Kunstskinn armlene på konsollboks
— Stoff/Kunstskinn setetrekk
— Elektrisk justerbart førersete
— Elektrisk korsryggjustering førersete
— Belysning i dørtrekk

SIKKERHET
— Tretthetskamera fører (DMC)
— Adaptive frontlys (AHS)
— Automatisk nivåregulering av
frontlys
— 360º panoramamonitor (PVM)
— Blindsonevarsling (BSM)
— Parkeringssensorer foran og bak

TILVALG

ACTIVE TECH BITONE
VIKTIG UTSTYR (i tillegg til Active Tech)

Active Tech
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— 20" maskinerte aluminiumfelger
med 5 eiker, 235/50R20
— Panoramaglasstak
— Bitone sort tak
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EXECUTIVE
Toyota bZ4X på sitt beste, med mer utstyr etter din smak.
Premium JBL-lyd, kromdetaljer og setetrekk i kunstskinn
– gjennomført og luksuriøst utstyrt.

VIKTIG UTSTYR (i tillegg til Active Tech)
EKSTERIØR
— Sølv nedre grill foran
— Sølv linje i overkant av sidevinduer
INTERIØR
— JBL 9 høyttalere premium lyd
— Kunstskinn setetrekk
— Ventilerte seter foran
— Minne på førersete
— Varme i setepute bak
SIKKERHET
— Intelligent parkeringsassistanse

TILVALG

EXECUTIVE BITONE
VIKTIG UTSTYR (i tillegg til Executive)
— 20" maskinerte aluminiumfelger
med 5 eiker, 235/50R20
— Panoramaglasstak
— Bitone sort tak
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Executive Bitone
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2MT Pacific Blue*

2TB Flame Red§

2VP Platinum White Pearl§

2MR Platinum§

Eksteriørfarger

2WC Deep Metal Grey§

8S6 Pacific Blue*

3U5 Flame Red§

089 Platinum White Pearl§

1J6 Platinum§

1L5 Deep Metal Grey§

202 Astral Black

HVILKEN LAKKFARGE ER DEG?

Bi-tone lakkmiks
202 Astral Black tak

Velg mellom 6 lakkfarger og 5 unike
bitone-lakkfargekombinasjoner.

* Metallic lakk.
§

Premium lakk.
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ELBILTILBEHØR

NYTTIG TILBEHØR

Å lade din elektriske Toyota hjemme via en veggboks fra Toyota er det
enkleste og rimeligste. Produktene i vårt tilbud av veggbokser er perfekt
tilpasset bilene våre og gir sikker lading som går raskere enn å lade via
en egnet hjemmekontakt. Alle våre veggbokser støtter lading opp til
22 kW og også 3-fase, slik at du ikke bare dekker det aktuelle behovet,
men også godt inn i fremtiden.

Klar for langtur? Med det lille ekstra er basisbehovene dekket.
Originalt Toyota tilbehør er designet med samme fokus på kvalitet og
nøyaktighet og gir et løft til din Toyota bZ4X.

ZAPTEC GO - FERDIG MONTERT

MODE 3 LADEKABEL

Gjør det enkelt!
Vi er leverandør av markedsledende
Zaptec Go – smart hjemmelader,
og kan tilby en komplett installasjonsløsning hos deg.
Snakk med din Toyota-forhandler som
vil guide deg mot et riktig valg av
hjemmelader som passer din elektriske
Toyota, på to av markedets mest
komplette installasjonspakker.

Standard leveres 5 meter med
bZ4X, men det kan være behov
for en ekstra kabel liggende på
f.eks. hytta?
Ladekabler selges i lengder på 5,
7,5 og 10 meter og kobler bilen
din til ladeboksen.

Markedsledende teknologi
og funksjonalitet
• Sertifisert etter den høyeste
sikkerhetsstandarden
• 5 års garanti
• Alltid tilkoblet via 4G og WiFi
• Eco Mode Smartlading
• Tilgangskontroll m/RFID kort og app
• Låsing av kabel
• Full oversikt med Zaptec app/portal
• Fullintegrert med Tibber
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Zaptec
Zaptec Chill kabelholder
Zaptec Chill er en robust og
slitesterk kabelholder, som
tåler høy påkjenning fra tunge
ladekabler. Den er designet for
å passe elegant sammen med
en Zaptec ladestasjon. Den glir
sømløst inn i sine omgivelser –
enten det er på en husvegg eller
i en garasje.
Ladekabel selges separat.

OPPBEVARINGSBAG
FOR LADEKABEL
Praktisk og stilig bag som beskytter
for ekstra ladekabel og holder den
i god stand. Hindrer at kabel blir
klemt og skadet om den ligger løst
i bagasjerommet.

GUMMIMATTER

ALUMINIUMFELGER

AVTAGBART HENGERFESTE

NETTBRETTHOLDER

LASTEHOLDERE

Formstøpte gummimatter som
beskytter de originale teppegulvene
effektivt mot søle og skitt.

18" aluminiumfelger med maskinert
overflate i sort høyglans.

Enkelt å sette på og ta av, låsbar
og med korrosjonsmotstandig
overflate er den avtagbare kroken
på tilhengerfestet en smart og
elegant løsning.

Festes på hodestøttene på
forsetene og blir en stabil base
for nettbrett flest. Kan tilpasses
brettenes størrelse og brukes både
stående og liggende. Justeres
i vinkel slik at brukeren får en
komfortabel opplevelse.

Praktiske aerodynamiske låsteholdere i aluminium som gir
ekstra lastekapasitet. Leveres med
hurtigkobling og det finnes et
stort utvalg av transportbokser og
spesialholdere for utstyr du bruker
i ferie og fritid.
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LIVSSTILSTILBEHØR

BESKYTTELSESTILBEHØR

Tilbehør for den som vil ha med mye
på tur og som vil pakke bilen raskt og
effektivt.

En usynlig beskyttelse for billakken og solid beskyttelse av
bagasjeromsgulvet også når bakseteryggene er lagt ned.

SYKKELHOLDER FOR LASTEHOLDER
Lasteholdere festes sikkert til takskinnene og gir mulighet
til å bruke en rekke forskjellige spesialholderen. Her med
sykkelholder. Denne låsbare holderen har lav vekt og egne
fester som sikrer både rammen og hjulene på sykkelen.
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BESKYTTELSESTEPPE FOR STØTFANGEREN BAK

BAGASJEROMSMATTE

En enkel og praktisk løsning for deg som vil holde
bilen som ny lenge. Teppet er laget av mykt stoff og
festes med borrelås. Det ligger flatt i bagasjerommet
og tar minimalt med plass. Når du skal laste eller losse
bagasjerommet, trekker du ut teppet og legger det
over støtfangeren slik at den er beskyttet mot riper og
skraper. Under kjøring kan det beskytte bagasjen og
innsiden av bagasjeromsdøren.

Matten er perfekt formtilpasset gulvet i bagasjerommet
og beskytter mot skitt og søl. Matten har et sklisikkert
mønster som hjelper til med å holde bagasjen på plass.

BESKYTTELSESFOLIE

BAGASJEROMSMATTE FOR BAKSETERYGG

Toyota har selvklebende folie som beskytter mot hverdagens
påkjenninger og gir langtidsbeskyttelse for sårbare felter på lakken,
som f.eks. speilhus og kantene på dørene. Folien er gjennomsiktig
og tilnærmet usynlig når den er montert (illustrert grønn i bildet).

Når du legger ned baksetene og bruker hele rommet til
å transportere ting, beskytter denne seteryggene mot
skitt og søl. Overflaten gir også ekstra sklisikring.
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HVORFOR VELGE
BATTERIELEKTRISK BIL?

HVOR LANGT KAN JEG KJØRE PÅ
FULLADET BATTERI?
Toyota bZ4X har en forventet rekkevidde
på opptil 511 km* uten bekymring for
lading.

HVORDAN LADER JEG
MIN TOYOTA BZ4X?

Toyota bZ4X drar fordel av 25 års erfaring med batterielektrisk
teknologi og viser vei mot en helelektrisk fremtid. Med omfattende
kunnskap fra utvikling av batteriteknologi og effektiv styring
av energiflyten, gir Toyotas batterielektriske biler pålitelige og
varige ytelser. Legg merke til at forbruket er så lavt som fra
145 til 180 Wt/km.
Toyota har allerede over 18 millioner elektrifiserte kjøretøy i drift
og 17 forskjellige modeller på markedet. Våre innovative løsninger
fortsetter å tilfredsstille millioner av kunder over hele verden.

Å lade er enkelt, lettvint og trygt med
ladekabelen som leveres sammen
med bilen. Lad fra en egnet hjemmekontakt, veggboks eller offentlig
hurtigladestasjon.

HVOR LANG TID TAR DET Å LADE?
Tiden det tar å lade avhenger av
tilgjengelig kapasitet. På offentlige
ladestasjoner kan du lade til 80% på
rundt 30 minutter§. Lading via veggboks
hjemme tar ca. 10 timer◊ med 6,6 kW.

HVOR LANG LEVETID HAR
BATTERIET?

ER DRIFTSKOSTNADENE LAVE?
Med en elektrisk bil kan du spare både
tid og penger, takket være lavere
avgifter, billigere drivstoff og andre
statlige fordeler som vedtas av statlige
eller kommunale myndigheter. Elbiler
har også behov for mindre service og
vedlikehold. Du trenger ikke bytte olje
eller filter og med færre bevegelige
deler blir det mindre slitasje. Siden
generatoren sørger for å sende ladestrøm til batteriet når du ruller eller
bremser, blir det også mindre slitasje
på bremseklosser og skiver.
Prisen på strøm regnes per kWt
(kilowatt-time) og prisen du må betale
er avhengig av hvor du lader og den
prisen som gjelder der. For å beregne
hva det koster å fullade batteriet, kan
du multiplisere prisen per kWt med
batteriets kapasitet.

Våre batterielektriske modeller har
den samme påliteligheten som enhver
annen Toyota-modell. Så fremt bilen får
sine årlige servicer, er batteriet i Toyota
bZ4X dekket av en Helsesjekk for elbiler.
En 10-års Toyota Relax-garanti på bilen,
gir deg fullstendig bekymringsfrihet.

* WLTP-norm. Faktisk rekkevidde er avhengig av valgt utstyrsgrad, drivverk og lokale kjøreforhold.
§
◊
Avhengig av lokale forhold.
Med ombordlader (OBC) på 11 kW tar det 6,5 timer.
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SPESIFIKASJONER

Batterielektrisk - 2WD

Batterielektrisk - AWD

Batterielektrisk - 2WD

Elektrisk motor 150 kW / 204 HK aut

Elektriske motorer 160 kW / 218 HK aut

ELEKTRISK MOTOR

Elektrisk motor 150 kW / 204 HK aut

Elektriske motorer 160 kW / 218 HK aut

Elektrisk rekkevidde – blandet kjøring WLTP (km)

444-511

415-466

Maksimal ladeeffekt, hjemmelader (vekselstrøm) (kW)

6,6 / 11*

6,6 / 11*

Elektrisk forbruk (Wt/km)

145-166

160-180

Ladetid 0–100%, hjemmelader (vekselstrøm) (t)

10 / 6,5*

10 / 6,5*

Maksimal ladeeffekt, hurtiglader (likestrøm) (kW)

150

150

Ladetid 20–80%, hurtiglader (likestrøm) (min)

30

30

Maksimal hastighet (km/t)

160

160

Akselerasjon 0–100 km/t (sek)

7,5

6,9

Luftmotstandskoeffisient

0,291

0,291

Dataene for elektrisk rekkevidde og elektrisk forbruk er målt i et kontrollert miljø på en representativ produksjonsmodell i tråd med kravene i den nye WLTP-normen, fastsatt i EU-regulativ EC
2017/1151 med gjeldende tillegg. For hver individuelle konfigurasjon, er verdiene for elektrisk rekkevidde og elektrisk forbruk kalkulert basert på det tilleggsutstyret som er bestilt. Verdiene for
elektrisk rekkevidde og elektrisk forbruk for din bil kan avvike fra de som er målt eller kalkulert siden også andre faktorer som kjørestil, veiforhold, bilens tilstand, dekktrykk, last, antall passasjerer
osv. påvirker elektrisk rekkevidde og elektrisk forbruk.

Batterielektrisk - 2WD

Batterielektrisk - AWD

YTELSER

ELEKTRISK MOTOR

Elektrisk motor 150 kW / 204 HK aut

Elektriske motorer 160 kW / 218 HK aut

Samlet systemeffekt (kW)

150

160

Elektrisk motor foran: Type

Permanent magnetsynkron motor

Permanent magnetsynkron motor

Elektrisk motor foran: Maksimal effekt (kW)

150

80

Foran

MacPherson fjærbein

MacPherson fjærbein

Elektrisk motor foran: Maksimalt dreiemoment (Nm)

266,3

168,5

Bak

Doble fjærbein

Doble fjærbein

Elektrisk motor bak: Maksimal effekt (kW)

–

80

Elektrisk motor bak: Maksimalt dreiemoment (Nm)

–

168,5

Batteri: Type

Litium-ionbatteri

Litium-ionbatteri

Foran

Ventilerte skiver

Ventilerte skiver

71,4

Bak

Ventilerte skiver

Ventilerte skiver

Batterikapasitet (kWt)

71,4

HJULOPPHENG/FJÆRING

BREMSER

Aut = Automatisk girkasse
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Batterielektrisk - AWD

MILJØDATA

* Januar 2023 levering.
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SPESIFIKASJONER

Batterielektrisk - 2WD

Batterielektrisk - AWD

STYRING

5-DØRS SUV

Svingradius – dekk (m)

5,6

Svingdiameter – dekk (m)

11,2

750

OFF ROAD

5-DØRS SUV

750

Minste bakkeklaring (mm)

208

Påkjøringsvinkel (°)

17,7

Avkjøringsvinkel (°)

25,4

Vadedybde (mm)

500

VEKTER & TILHENGERKAPASITET

Elektrisk motor 150 kW / 204 HK aut

Elektriske motorer 160 kW / 218 HK aut

Tillatt totalvekt (kg)

2465

2550

Vekt kjøreklar (kg)

1905

2010

Tilhengervekt med bremser (kg)

750

Tilhengervekt uten bremser (kg)

750
5-DØRS SUV

Utvendig lengde (mm)

4690

Utvendig bredde (mm)

1860

Utvendig høyde (mm)

1650

Sporvidde foran (mm)

1600

Sporvidde bak (mm)

1610

Overheng foran (mm)

915

Overheng bak (mm)

925

Akselavstand (mm)

2850

INTERIØRDIMENSJONER

5-DØRS SUV

Innvendig bredde (mm)

1515

Innvendig høyde (mm)

1160

LASTVOLUM

5-DØRS SUV

1600 mm

Bagasjerommets størtste lengde (5 seter oppe) (mm)

985

1860 mm

Bagasjerommets største bredde (mm)

1425

Bagasjerommets største høyde (mm)

757

Bagasjekapasitet etter VDA, opp til bagasjeromsskjuleren, baksetet oppe (liter)

452

1650 mm

EKSTERIØRDIMENSJONER

 = Standardutstyr
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925 mm

2850 mm
4690 mm

 = Tilleggsutstyr

–

915 mm

1610 mm
1860 mm

= Ikke tilgjengelig
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UTFORDRING 1

UTFORDRING 2

NYTT KJØRETØY, NULL CO₂-UTSLIPP

LIVSSYKLUS, NULL CO₂-UTSLIPP

I 2050 ønsker vi å redusere CO₂-utslippene fra bilene
våre med 90% sammenliknet med nivåene i 2010. For
å oppnå dette vil vi arbeide med å utvikle nye kjøretøy
med lave eller ingen karbonutslipp og gjøre alt vi kan
for å øke utbredelsen av disse kjøretøyene.

TOYOTA HAR FORMULERT 6 MILJØUTFORDRINGER SOM SKAL VÆRE
FULLFØRT INNEN 2050. MÅLET ER Å
SKAPE EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING I
SAMARBEID MED SAMFUNNET.
Toyota ønsker å komme lenger enn bare
nullutslipp. Vi vil bidra til at verden kan
forbedres slik at miljøpåvirkningene
etter oss er mindre enn da vi kom hit.
For å få dette til, har vi gitt oss selv
seks utfordringer som skal være fullført
innen 2050. Hver eneste av dem byr på
vanskeligheter, men vi har forpliktet oss
til å bidra med positiv og bærekraftig
innflytelse på samfunnet og verden som
en helhet.

For mer informasjon om Toyotas miljøaktiviteter:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/
environmental-sustainability
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Vi arbeider for å lage mer miljøvennlige design – og
så analyserer vi og raffinerer dem for å sikre mist mulig
miljøpåvirkning gjennom hele kjøretøyets livssyklus*.

BEKYMRINGSFRITT
BILHOLD MED
TOYOTA
5 ÅRS FABRIKKGARANTI

UTFORDRING 3

UTFORDRING 4

Ny Toyota dekkes av 5 års fabrikkgaranti og gjelder i 5 år
ved normal bruk eller 200.000 km (det som først inntreffer).

FABRIKKANLEGG, NULL CO₂-UTSLIPP

MINIMALISERE OG OPTIMALISERE
VANNFORBRUK

Garantien dekker enhver feil som skyldes fabrikasjonseller monteringsfeil.

For å redusere karbonutslipp fra våre produksjonsanlegg, har vi fokus på å forbedre teknologien vi benytter
oss av og på å skifte til alternative energikilder. Vi er
forpliktet til å gjøre våre anlegg mer energieffektive
og ta i bruk fornybare energikilder som sol og vind og
lavkarbonenergi som fra hydrogen.

For å minimalisere vannforbruk, har vi begynt å samle
regnvann ved våre produksjonsanlegg. Vi har også
utviklet rensingsmetoder slik at vannet vi bruker enten
kan brukes igjen eller returneres sikkert til den lokale
vannforsyningen.

UTFORDRING 5

UTFORDRING 6

ETABLERE ET SAMFUNN OG SYSTEMER
BASERT PÅ RESIRKULERING

ETABLERE ET FREMTIDIG SAMFUNN I
HARMONI MED NATUREN

Vi har arbeidet med resirkuleringsutfordringer i 40 år.
Det har resultert i at 95% av hver Toyota bZ4X nå kan
gjenvinnes og brukes på nytt. I tillegg tilbyr vi nye og
innovative måter som bilene kan returneres på når de
er ved veis ende og må utrangeres.

For å bevare og forbedre vår sameksistens med
naturen, organiseres vi etablering av skogsområder og
skogplanting, planer for grønne byområder og andre
miljøinitiativer, både i forbindelse med egne anlegg og i
verden omkring oss. Målet vårt er å etablere et samfunn
det mennesker og naturen lever i harmoni.

* Toyota sin analysemetodikk, som brukes på alle våre personbiler, er
godkjent av TÜV Rheinland og er sertifisert i overensstemmelse med
ISO14040/14044 standardene..

Du er i tillegg dekket med 3 års lakkgaranti og 12 års
gjennomrustingsgaranti.

10 ÅRS BATTERIGARANTI
Ved å benytte deg av vårt serviceprogram for eiere,
kan vi garantere en batterikapasitet på 70% etter 10 år
eller 1.000.000 km kjørt.

TOYOTA RELAX GARANTI – OPPTIL 10 ÅR
ELLER INNTIL 200.000 KM
Ved kjøp av Toyota kan du oppnå inntil 10 års
garanti med Toyota Relax - en serviceaktivert
garanti.
Garantien gis årlig fra år 4 til bilen er 10 år eller
i inntil 200.000 km (det som først inntreffer),
ved årlig utført Toyota Originalservice hos et
autorisert Toyota-verksted i Norge.

* Toyota-forhandleren kan gi deg flere opplysninger om garantiene
og vilkårene. For mer informasjon om bekymringsfritt bilhold
vennligst se nettsiden: www.toyota.no
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100% ELEKTRISK.
AWD XMODE
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