


FEDEZZE FEL AZ ÚJ TOYOTA bZ4X MODELLT

Szkennelje be a kódot, és tudjon meg többet az autóról.

Innovatív, hatékony és dinamikus SUV modell. Az akkumulátoros elektromos Toyota bZ4X 
minden téren a legjobbat nyújtja. Robusztus, mégis stílusos, összkerékhajtása révén kiváló 
terepképességekkel rendelkezik és kimagasló a hatótávolsága. A Toyota bZ4X biztosan 
elviszi Önt, ahová csak menni szeretne. Az elektromos hajtáson is túl tapasztalja meg 
innovatív SUV modellünk minden képességét.
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KIMAGASLÓ MENETTELJESÍTMÉNYEK
A Toyota bZ4X a kategória legjobb elektromos teljesítményét nyújtja károsanyag-
kibocsátás nélkül. Azonnali gázreakciója kimagasló gyorsítást és teljesítményt 
biztosítanak. Az alacsony súlypontnak, a kiváló első és hátsó súlyeloszlásnak és a merev 
karosszériának köszönhetően a Toyota bZ4X hihetetlen stabilitást és irányíthatóságot 
nyújt. Egyszerűen csak meg kell nyomni az egypedálos használatot aktiváló gombot, 
és a felerősödő regeneratív fékrendszer lehetővé teszi, hogy a gyorsítás és a lassítás 
is kizárólag a gázpedál használatával történjen.

A fantasztikus összkerékhajtás képességek tovább növelik a vezetési élményt. Az XMODE 
gomb megnyomásával különböző üzemmódok közül lehet választhat, amelyek 
segítségével minden terepet legyőz az autó. Minden körülményre fel van készülve, legyen 
az hó vagy sár, beleértve a mély havat és sarat is (20 km/óra alatt), valamint a Grip Control 
funkciót is a keményebb terepviszonyokra (10 km/óra alatt). Rendkívül könnyű kezelni, 
mindig készen áll a kalandra – időjárástól és helyszíntől függetlenül.
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KIVÉTELESEN HATÉKONY AKKUMULÁTOR
Felhasználva a Toyota 25 éves tapasztalatát az akkumulátortechnológia terén, 
a bZ4X több mint 450 kilométert képes megtenni egyetlen feltöltéssel – mindezt zéró 
károsanyag-kibocsátással. Köszönhetően az innovatív kutatásoknak, a Toyota bZ4X 
akkumulátora kategóriaelső megbízhatóságot és hatótávolságot biztosít időjárási 
körülményektől függetlenül. A maximális hatótávolságot pedig a napelemes tetőpanel 
segítségével érheti el. Háromféle lehetőséggel kínál rugalmas töltést az autó: 
nyilvános gyorstöltő használatával a 150 kW-os töltés is elérhető, amivel 25 percre* 
csökkenhet a töltési idő, de otthoni falitöltő vagy normál aljzat segítségével is 
táplálható az akkumulátor. A Toyota minőség tudatában nyugodt lehet az akkumulátor 
megbízhatóságával kapcsolatban is. Még 10 év után is megőrzi a kapacitásának 
90 százalékát§, ami világszínvonalú eredmény.

* Nem végleges adatok, homologizációtól függ.
§ A fejlesztés során kitűzött célérték.
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A Toyota bZ4X volánja mögött nem kell aggódni a hatótávolság miatt. A kiváló akkumulátor 
több mint 450 kilométerre elegendő energiát biztosít, bárhová is vigye az útja – anélkül, 
hogy aggódnia kellene.

AZ AKKUMULÁTOR ÁLTAL NYÚJTOTT 
HATÓTÁVOLSÁG
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Töltési idő
Akár otthon, akár az irodában, 
akár útközben, a feltöltés egyszerű 
és kényelmes. A kizárólag akkumulátorról 
üzemelő Toyota bZ4X előnyei a zéró 
károsanyag-kibocsátás mellett alacsonyabb 
fenntartási költségek.

TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK
Ezek a kifejezetten erre a célra kifejlesztett 
egységek jóval gyorsabb töltést kínálnak, 
mint az általános otthoni aljaztok. A bZ4X 
teljes feltöltése így 6,5*-10 óra között van.

Nyilvános töltés**
A MyT alkalmazás töltőoszlop keresőjének 
segítségével könnyedén megtalálhatja 
a több helyen is fellelhető gyorstöltőket. 
A 150 kW-os gyorstöltésnek hála 
a bZ4X tökéletesen kompatibilis ezekkel 
a kiemelkedően hatékony egységekkel, 
amelyeknek köszönhetően akár 30 perc 
alatt 80 százalékra töltheti az autó 
akkumulátorát.

*  2022 októberétől új, 11 kW-os háromfázisú fedélzeti töltő lesz elérhető.   **  A MyT nyilvános töltési szolgáltatás magyarországi bevezetése folyamatban van.
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A Toyota bZ4X egyesíti az elektromos járművek letisztult, modern és a magabiztos SUV 
megjelenést. A végeredmény egy innovatív elektromos autó, amely amellett, hogy magára 
vonzza a tekinteteteket, minden körülmények között megállja a helyét.

EGYEDI STÍLUS ÉS MEGJELENÉS
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A Toyota bZ4X tervezésekor az volt a cél, hogy minden utas számára kiváló élményt 
nyújtson, és olyan közösségi teret kínáljon, amelyet minden benne helyet foglaló ki 
tud élvezni. A kifinomult belső tér kategórialeső lábteret biztosít minden utas számára, 
a kiemelkedő kényelemről és a páratlan térérzetről már nem is beszélve.

TÁGAS ÉS SZELLŐS UTASTÉR
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Fedezze fel a multimédia és a csatlakozás világát a hatalmas, 12,3" érintőképernyőn, a fejlett 
hangfelismerésen és a zökkenőmentes okostelefon-integráción keresztül. A Toyota Smart Connect 
kiemelkedően gyors és felhasználóbarát élményt kínál, az over-the-air szoftverfrissítéseknek hála 
pedig mindig naprakész. A MyT okostelefonos alkalmazás segít az akkumulátorszint ellenőrzésében, 
a töltés ütemezésében, az utazási adatok megjelenítésében vagy akár az autó távirányítású 
működtetésében is – kezdve a légkondicionálótól egészen az ajtók nyitásáig és zárásáig.

INTELLIGENS CSATLAKOZTATOTT VEZETŐTÉR
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A Toyota bZ4X teljes körű biztonsági rendszereket kínál, bármerre is viszi az útja. A 
biztonsági funkciók egész garmadája biztosítja a nyugalom élményét, beleértve a legújabb 
Toyota Safety Sense technológiát, amelynek része például a vészfékezést segítő rendszer 
(DESA) és az over-the-air (OTA) szoftverfrissítés. Érezze magát mindig biztonságban a 
Toyota bZ4X modellel, legyen szó városi vagy off-road körülményekről.

BIZTONSÁG, AMIBEN BÍZHAT
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Több mint 25 éves tapasztalatával a Toyota élen jár a tisztán elektromos jövő felé vezető úton. A 18 milliónál is 
több eladott elektromotorral szerelt járművel és 17 elektrifikált modellt tartalmazó kínálatával a Toyota folyamatos, 
kiemelkedő innovációkkal teszi elégedetté vásárlóit világszerte. Az akkumulátortechnológia fejlesztésében 
és az energiaáramlás hatékony kezelésében szerzett széleskörű tapasztalatnak köszönhetően a Toyota 
akkumulátoros elektromos járművei megbízható, tartós teljesítményt nyújtanak.

Csatlakoztatott Szolgáltatások*
A Toyota számos szolgáltatást egyesít egy csomagban, hogy kényelmet biztosítson a tulajdonosok számára.
Ebbe a körbe tartozik az otthoni és nyilvános töltésekkel kapcsolatos szolgáltatások, valamint a MyT alkalmazáson 
keresztül elérhető csatlakoztatott kényelmi szolgáltatások.

MIÉRT VÁLASSZA A TOYOTA 
AKKUMULÁTOROS ELEKTROMOS AUTÓJÁT?

*  A Csatlakoztatott Szolgáltatások fejlesztése folyamatos. A MyT nyilvános töltési szolgáltatás magyarországi bevezetése folyamatban van.
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GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK
Milyen messzire juthatok el teljes 
feltöltéssel?
A Toyota bZ4X több mint 450 kilométer* 
megtételére képes anélkül, hogy aggódni 
kellene a töltés miatt.
 
Hol tölthetem az autót?
Az autó újratölthető otthoni fali töltő, normál 
hálózati csatlakozó vagy akár a több helyen 
fellelhető nyilvános gyorstöltők segítségével 
is. A Toyota Csatlakoztatott Szolgáltatások 
segítenek megtalálni a legközelebbi töltőt 
egész Európában.

Hogyan tudom tölteni a Toyota bZ4X 
modellemet?
A töltés egyszerű, kényelmes 
és tökéletesen biztonságos az autóhoz 
járó kábel segítségével, akár otthoni 
hálózati csatlakozóról, fali töltőről vagy 
nyilvános gyorstöltőről szeretné tölteni 
az akkumulátort.

Mennyi ideig tart egy feltöltés?
A jármű töltési ideje az energiaforrástól 
függ. Nyilvános gyorstöltőkön keresztül akár 
25 perc is elég lehet, míg otthoni fali töltőn 
vagy normál aljzaton keresztül 6,5–19 óra 
közötti töltési idővel lehet számolni.

Alacsonyak a fenntartási költségek?
Az akkumulátoros elektromos autók a teljes 
életciklusuk alatt pénz spórolhatnak 
Önnek. Például sosem kell többet benzinre 
vagy gázolajra költenie, és a kifejezetten 
erre a célra tervezett fali töltők gyors és 
költséghatékony megoldást kínálnak az 
otthoni töltésre.

*  A hatótávolság változhat a konkrét jármű és felszereltség függvényében.

Szkennelje be a kódot, 
és tudjon meg többet 

az autóról.

Mi a különbség a hibrid és az 
elektromos autók között?
A hibridek és a tisztán elektromos 
autók közötti legfontosabb eltérések, 
hogy a hibridekben elektro- és 
benzinmotor is működik, együtt és 
önállóan, az elektromotor önmagát tölti, 
míg az akkumulátoros elektromos autók 
hajtását kizárólag az akkumulátor táplálja, 
így nem bocsátanak ki károsanyagot.

Mennyi az akkumulátor élettartama?
Akkumulátoros elektromos autóink 
ugyanazt a megbízhatóságot nyújtják, 
mint bármelyik másik Toyota modellünk. 
Az előírt karbantartások betartásával 
a Toyota bízik abban, hogy a bZ4X 
akkumulátora még 10 év használat 
után is képes lesz tartani az eredeti 
teljesítményének 90 százalékát.
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Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási 
ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő 
felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A QR-kódok olvashatósága a használt szkennertől függően 
eltérő lehet. A Toyota nem tehető felelőssé azért, ha az Ön készüléke nem tud QR-kódot olvasni. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli 
megváltoztatásának jogát fenntartja.
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