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TOYOTA RAV4
SELECTION
Leasing dla firm
Dostępność: Od ręki
Możliwość konfiguracji TOYOTA RAV4 na życzenie.
1793 zł
(Rata na 59 miesięcy, 0% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o TOYOTA RAV4
2487 cm³

222 KM

SUV

Hybryda

Pojemność silnika

Moc silnika

Typ nadwozia

Rodzaj paliwa

Automatyczna CVT

Misty Silver/Attitude Black

2021

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Tomasz Szczerbakowski
T: 571441234
M: t.szczerbakowski@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Moc maksymalna: 131 kW
Maksymalny moment obrotowy: 221 Nm / 5700 obr/min
Prędkość maksymalna: 180 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,1 s

Wyposażenie podstawowe
Bezpieczeństwo i nowe technologie
Tylne światła stopu w technologii LED
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Wstępne napinacze i ograniczniki siły naprężenia
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Fotele
Elektryczna regulacja fotela kierowcy (przód tył)
Bezpieczeństwo i nowe technologie
7 poduszek powietrznych w systemie SRS
Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
Czujnik przedniej poduszki powietrznej pasażera
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
Elektryczny hamulec postojowy
Fotele kierowcy i pasażera pierwszego rzędu w systemie WIL (Whiplash Injury Lessening)
Ostrzeżenie o niskim stanie płynu do spryskiwaczy
Pamięć ustawień prędkościomierza
Regulacja wysokości pasów kierowcy
Regulacja wysokości pasów pasażera z przodu
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu
Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)
System wspomagający hamowanie (BA)
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sit hamowania (EBD)
Tempomat adaptacyjny (ACC)
Trzecie światło stopu w technologii LED
Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach z regulacją podparcia lędźwiowego
Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy
Podgrzewane fotele przednie
Podłokietnik w drzwiach tylnych
Składane tylne siedzenia
System ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat)
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Środkowy podłokietnik
Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe
Immobilizer
Komfort i funkcjonalność
Automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu zadanej prędkości
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Centralny zamek sterowany zdalnie
Drzwi bagażnika otwierane przyciskiem
Dwustronna wykładzina bagażnika (materiał/plastik)
Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera pierwszego rzędu siedzeń
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Elektrycznie regulowane szyby tylne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika
Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo
Filtr kabinowy

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu oraz pasażerów drugiego rzędu
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Gniazdo 12 Vw przestrzeni bagażowej
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
Kamera cofania
Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
Kieszeń w oparciu fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
Konsola centralna w drugim rzędzie siedzeń
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
Odmrażacz przedniej szyby
Komfort i funkcjonalność
Odmrażanie tylnej szyby
Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie
Otwarty schowek w konsoli centralnej
Oświetlenie przestrzeni na nogi
Podgrzewana kierownica
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Podwójna podłoga bagażnika
Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Przednie czujniki parkowania
Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera
Przednie uchwyty na butelki
Przycisk funkcji rozpoznawania głosu na kierownicy
Przycisk na kierownicy do obsługi telefonu
Przycisk na kierownicy do sterowania automatycznym ogranicznikiem prędkości (ASL)
Przycisk na kierownicy do sterowania tempomatem adaptacyjnym (ACC)
Przycisk na kierownicy do sterowania układem ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
Przycisk otwierania drzwi bagażnika w kabinie
Przyciski na kierownicy do sterowania ekranem systemu multimedialnego
Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio
Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową
Schowek jednokomorowy
Schowek na okulary przeciwsłoneczne
Oświetlenie
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Światła mijania typu Bi-LED
Światła przeciwmgielne
Światłowód w technologii LED w lampach przednich
Światłowód w technologii LED w lampach tylnych
Komfort i funkcjonalność
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
System oświetlenia wnętrza
System oświetlenia wnętrza
Tylne czujniki parkowania
Tylne uchwyty na butelki
Uchwyt na butelkę o pojemności 1,5 litra
Uchwyty na kubki w drugim rzędzie siedzeń
Uchwyty na kubki w konsoli centralnej
Uchwyty pomocnicze w drugim rzędzie siedzeń
Uchwyty pomocnicze w pierwszym rzędzie siedzeń
Uruchamianie silnika przyciskiem
Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (2)
Wskaźnik jazdy w trybie ECO
Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego
Wybór trybów jazdy
Wycieraczki czasowe
Wyłącznik automatycznych świateł drogowych (AHB)
Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin) w kolorze fortepianowej czerni

Grill w kształcie plastra miodu
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
Lakierowane klamki zewnętrzne
Lakierowane lusterka zewnętrzne w kolorze fortepianowej czerni
Lakierowany przedni grill w kolorze grafitowym
Listwy ochronne w drzwiach bocznych w kolorze fortepianowej czerni
Nadkola w kolorze fortepianowej czerni
Osłona przedniego zderzaka w kolorze srebrnym
Osłona tylnego zderzaka w kolorze srebrnym
Podwójne końcówki układu wydechowego
Podłokietniki w drzwiach przednich obszyte skórą ekologiczną
Przedni słupek w kolorze fortepianowej czerni
Przedni zderzak w kolorze fortepianowej czerni
Przednie drzwi wykończone tapicerką ze skóry ekologicznej
Przyciemniane szyby tylne
Tylny spojler w kolorze fortepianowej czerni
Tylny zderzak w kolorze fortepianowej czerni
Wykończenie drzwi bagażnika w kolorze srebrnym
Wykończenie uchwytów drzwi przednich w kolorze srebrnym
Wykończenie świateł przeciwmgielnych w kolorze fortepianowej czerni
Koła i opony
18" felgi aluminiowe w kolorze fortepianowej czerni z oponami 225/60 R18
Zapasowe koło dojazdowe
Oświetlenie
Automatyczna regulacja świateł głównych
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Spryskiwacze przednich świateł
System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)
Tylne światła w technologii LED
Systemy multimedialne i nawigacji
6 głośników
Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
Interfejs Android AutoTM, interfejs Apple CarPlay“
Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (8")
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")
Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)+
Podświetlenie obrotomierza
Port USB
System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
System multimedialny Toyota Touch® 2
Wygląd wnętrza
Podsufitka w ciemnej tonacji
Podświetlany schowek w konsoli centralnej
Podświetlenie bagażnika
Relingi dachowe w kolorze fortepianowej czerni
Trójramienna kierownica obszyta skórą.
Wykończenie ekranu multimedialnego w kolorze srebrnym
Wykończenie górnej części deski rozdzielczej w kolorze srebrnym
Wykończenie konsoli centralnej w kolorze srebrnym
Wykończenie konsoli dźwigni zmiany biegów w kolorze srebrnym
Wykończenie obrotomierza w kolorze srebrnym
Wykończenie wskaźnika stanu hybrydowego układu napędowego w kolorze srebrnym
Wygląd wnętrza
Chromowane wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów
Chromowane wykończenie kierownicy
Chromowane wykończenie nawiewów bocznych
Chromowane wykończenie nawiewów środkowych
Dach standardowy
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Klamki wewnętrzne w kolorze satynowego chromu
Konsola centralna w kolorze fortepianowej czerni
Miękkie materiały wykończeniowe dolnej części deski rozdzielczej
Miękkie materiały wykończeniowe górnej części deski rozdzielczej
Miękkie materiały wykończeniowe tylnych drzwi
Obrotomierz
Oświetlenie przednich uchwytów na napoje

Wyposażenie dodatkowe
Misty Silver/Attitude Black (2QY)
Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna) (20 + EC)
Możliwe inne konfiguracje auta - na życzenie klienta
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
Dlaczego warto kupić samochód właśnie z Nami?
1. Doskonale wiemy jak możemy wygenerować dla Ciebie duże oszczędności przy zakupie samochodu, produktów finansowych oraz
ubezpieczeniowych. Posiadamy duże rabaty = super ceny na produkty i usługi!
2. Tworzymy z naszymi klientami społeczność, zawsze ich wspierając - nasi klienci robią biznes między sobą. Zakup auta to dopiero
początek naszej znajomości! Możesz w ten sposób poszerzać grono swoich partnerów biznesowych.
3. Wierzymy w rzetelność i uczciwość. Zawsze odbierzemy od Ciebie telefon i doradzimy. Na każdym etapie masz swojego Doradcę
Motoryzacyjnego!
Przedstawione warianty oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, potrzebna jest nam decyzja kredytowa w zakresie
Twojej zdolności - abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę wiążącą i otrzymasz ją w umowie leasingowej. Jednocześnie informujemy, że
dostępność aut będzie potwierdzana po podpisaniu umowy leasingu oraz uiszczeniu opłat wstępnych bądź rezerwacyjnych jeśli takowe
będą miały miejsce przy Twojej umowie. W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy leasingu bądź umowy zaliczkowej o ile zapisy w
umowach nie stanowią inaczej.
Zdj. mają charakter poglądowy. Sprawdź z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman dostępność auta i kolorystyki.

