TOYOTA
bZ4X
PŘEDPRODEJNÍ CENÍK
MODELOVÝ ROK 2022

23

minut

80 % kapacity nabito za 23 minut,
nabíjecí výkon DC 150kW

500

km

Dojezd 500 km na jedno nabití

TECHNOLOGIE
Jízdní režim jediného pedálu
a bezpečnostní systémy Toyota T-Mate

SEZNAMTE SE S CENAMI (KČ S DPH)
Modelový rok: 2022

Ceník platí od 30. 3. 2022

SUV

Comfort

Prestige

Executive

Premiere Edition

SUV s pohonem FWD (4×2) 204 k

1 220 000

1 295 000

1 410 000

–

SUV s pohonem AWD (4×4) 217 k

–

1 380 000

1 495 000

1 565 000

VYBÍREJTE Z ATRAKTIVNÍCH FINANČNÍCH PRODUKTŮ
Toyota Kredit
Jedná se o úvěr až na 5 let, který je splácen v pravidelných splátkách a může dosahovat až 100 % pořizovací ceny. Nabízí předčasné splacení
i prodloužení. Toyota Kredit je vhodný pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Součástí splátek je i výhodné pojištění.
Toyota Easy
Toyota Easy je úvěr, u něhož se lze rozhodnout až v průběhu smlouvy o formě jejího ukončení. Součástí smlouvy je i pojištění a garance
budoucí hodnoty vozu.
Garance budoucí hodnoty vozu znamená:
• Vozidlo prodáte autorizovanému prodejci Toyota minimálně za garantovanou odkupní cenu a případný rozdíl nad garantovanou cenu
můžete použít jako akontaci na nové vozidlo Toyota.
• Prodloužíte si financování poslední splátky vozidla za výhodných finančních podmínek.
• Vozidlo si odkoupíte za garantovanou odkupní cenu.

OBJEVTE, PROČ JE PRÁVĚ TOYOTA bZ4X SKVĚLOU VOLBOU

0

23

g/km

Dejte sbohem emisím

500

minut

Se systémem
rychlonabíjení stačí
k nabití na 80 % kapacity
pouhých 23 minut

km

Dojezd 500 km
na jedno nabití

XMODE

TECHNOLOGIE

Systém XMODE s různými
jízdními režimy pro
odlišné podmínky a jízdu
v terénu

Jízdní režim jediného
pedálu nebo balíček
bezpečnostních systémů
Toyota T-Mate

KVALITA POTVRZENÁ ZÁRUKOU
1. ROK
AUTOMOBIL

2. ROK

3. ROK

4. ROK

5. ROK

6. ROK

7. ROK

8. ROK

9. ROK

10. ROK

<100 tis. km

ELEKTRICKÉ KOMPONENTY

<100 tis. km

STANDARDNÍ ZÁRUKA
VADY
AKUMULÁTOR

ŽIVOTNOST
> 70 %

Díky minimálním emisím CO2 dosahuje Toyota bZ4X na řadu výhod.
Jednou z nich je také možnost získání speciální registrační značky „EL“, která:
– zbavuje povinnosti platit dálniční známku v ČR,
– umožňuje parkování zdarma na modrých a fialových zónách v Praze
(možné i bez EL značky za 100 Kč).

<160k km

2

VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

089 Bílá – perleťová
perleťový lak, dostupný pro verze
Comfort, Prestige a Premiere Edition
22 500 Kč

1J6 Stříbrná ušlechtilá
speciální lak, dostupný pro verze
Comfort, Prestige a Premiere Edition
22 500 Kč

1L5 Stříbrnošedá
speciální lak, dostupný pro verze
Comfort, Prestige a Premiere Edition
22 500 Kč

3U5 Červená – karmínová
speciální lak, dostupný pro verze
Comfort, Prestige a Premiere Edition
22 500 Kč

202 Černá hvězdná
standardní lak, dostupný pro verze
Comfort, Prestige a Premiere Edition
bez příplatku

8S6 Modrá – noční
metalický lak, dostupný pro verze
Comfort, Prestige a Premiere Edition
15 000 Kč

2VP Bílá – perleťová
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pro verzi Executive
bez příplatku

2TB Červená – karmínová
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pro verzi Executive
bez příplatku

2MR Stříbrná ušlechtilá
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pro verzi Executive
bez příplatku

2WC Stříbrnošedá
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pro
verzi Executive
bez příplatku

2MT Modrá noční
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pro
verzi Executive
bez příplatku

KOLA A ČALOUNĚNÍ

18" kola z lehkých slitin,
pneumatiky 235/60 R18

20" litá kola,
pneumatiky 235/50 R20

Pro výbavu Comfort a Prestige

Pro výbavu Executive
a Premiere Edition

Textilní černé

Textilní černé s koženými detaily

Syntetická kůže černé

Pro výbavu Comfort

Pro výbavu Prestige

Pro výbavu Executive a Premier Edition
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PŘIDEJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
PAKET TECH
25 000 KČ

PAKET JBL
25 000 KČ

k dispozici pro verzi: Prestige

k dispozici pro verzi: Executive

– Systém sledování slepého úhlu (BSM)
– Asistent pro bezpečné opuštění vozidla
– Panoramatický monitor
– Zadní parkovací senzory s brzdnou funkcí (objekty, automobily)
– Systém sledování únavy řidiče
– Parkovací asistent – pokročilé parkování Toyota Teammate

– JBL audio systém s 9 reproduktory, subwoofer, zesilovač

VYBERTE SI DALŠÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
Dodatečná výbava dostupná pro verze

Comfort

Prestige

Executive

Premiere Edition

7,5 m nabíjecí kabel Mennekes (typ 2)

8 189 Kč
ZDARMA

8 189 Kč
ZDARMA

8 189 Kč
ZDARMA

8 189 Kč
ZDARMA

7,5 m nabíjecí kabel vč. CCID 230 V (mode 2)

9 285 Kč
ZDARMA

9 285 Kč
ZDARMA

9 285 Kč
ZDARMA

9 285 Kč
ZDARMA

Kožené pouzdro na nabíjecí kabel s logem Toyota

1 274 Kč
ZDARMA

1 274 Kč
ZDARMA

1 274 Kč
ZDARMA

1 274 Kč
ZDARMA

Textilní koberce Premium

1 878 Kč
ZDARMA

1 878 Kč
ZDARMA

1 878 Kč
ZDARMA

1 878 Kč
ZDARMA

Hliníkové prahové lišty

2 874 Kč
ZDARMA

2 874 Kč
ZDARMA

2 874 Kč
ZDARMA

2 874 Kč
ZDARMA

TELEMATICKÉ SLUŽBY MYT
Toyota Connected Car společně s mobilní aplikací Toyota MyT představuje sadu komunikačních služeb zdarma určenou právě pro vás a váš
automobil. Od této chvíle můžete pomocí chytrého telefonu komunikovat se svým vozem a dozvědět se více o jeho stavu, pozici, či dokonce
spravovat příští cesty.

Nejděte svou Toyotu
Nevzpomínáte si, kde vaše Toyota parkuje?
Aplikace vám ukáže přesnou pozici automobilu
a vy tuto informaci můžete i sdílet.

Soukromí je nejdůležitější
Ctíme vaše soukromí, a proto máte přístup
ke všem informacím o používání své Toyoty
pouze vy.

Nabíjení vozu
Sledujte aktuální stav nabití baterie,
nebo si naplánujte nabíjení z pohodlí domova
díky funkci dálkového ovládání nabíjení v MyT.

Ovládání klimatizace na dálku
Využijte možnost vychladit nebo zahřát
vozidlo ještě před cestou díky funkci
dálkového ovládání klimatizace v MyT.

Údržba a servis
Nepočítejte kilometry, uděláme to za vás.
Aplikace MyT vám na základě skutečně
najetých kilometrů připomene, že se blíží čas
na pravidelnou prohlídku.

Data o jízdě
Podívejte se na zajímavé informace o svém
stylu jízdy, jako jsou rychlost, vzdálenost
či čas. Třiďte jízdy na služební a soukromé.
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BUDOUCNOST JE ELEKTRICKÁ
OBJEVTE VÝHODY VLASTNICTVÍ ELEKTRICKÉHO VOZU TOYOTA
PLATFORMA
e-TNGA
Platforma navržená speciálně pro
elektromobily Toyota je extrémně tuhá
a bezpečná. Poskytuje skvělé jízdní
vlastnosti, optimální rozložení hmotnosti
a také prostor uvnitř kabiny.

25

REŽIM XMODE
Bez ohledu na podmínky vozovky vybere
pohon XMODE nejoptimálnější nastavení
a zajistí vynikající stabilitu na jakémkoli
typu povrchu. Vydejte se s důvěrou přes
sníh a bahno!

25 LET ZKUŠENOSTÍ

Od premiéry prvního hybridního modelu Toyoty uplynulo 25 let. Obrovské zkušenosti
nasbírané na silnicích po celém světě nám umožňují vytvářet ještě lepší auta, která jako
zdroj pohonu využívají elektřinu.

ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Bez ohledu na venkovní teplotu udržuje
systém chlazení a ohřevu baterie správnou
teplotu, čímž zajišťuje maximální životnost,
nejlepší výkon a optimální dobu nabíjení.

90% ÚČINNOST
AKUMULÁTORU
PO 10 LETECH
Vývoj nové Toyoty bZ4X se zaměřoval
také na účinnost baterie. Očekává se,
že i po 10 letech si baterie zachová 90 %
původní kapacity.

SOLÁRNÍ STŘECHA
Volitelná solární střecha vám může poskytnout až 1 800 km navíc ročně! Energie,
kterou vygeneruje za jeden den, je schopna nabít 140 iPhonů z 0 na 100 %.

DYNAMIKA NA VYŽÁDÁNÍ
Plný točivý moment okamžitě k dispozici.
Každý, kdo někdy řídil elektromobil, si tento
pocit navždy zapamatuje. V elektromobilu
nemusíte na nic čekat! A nízké těžiště dělá
chování na silnici příkladným.

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA
Jeden milion kilometrů prodloužené
záruky na baterii přináší klid a pohodlí
na mnoho let při každodenním používání.

TEPELNÉ ČERPADLO
Standardně dostupné velmi účinné tepelné čerpadlo přenáší energii získanou z okolního
prostředí do interiéru vozu (spotřebuje přitom 3x méně energie než standardní topení)
a ochlazuje nebo vyhřívá interiér, vysušuje vzduch a snižuje zamlžování oken.
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POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY
Standardně    – Není k dispozici

Pohodlí a funkčnost

Comfort

Prestige

–

–

Executive

Premiere
Edition

Automatická klimatizace (dvouzónová)
Zadní výdechy ventilace
12V zásuvka ve středové konzole
Elektricky ovládaná přední a zadní okna
Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka
Paměť nastavení vnějších zrcátek
Výškově a podélně nastavitelný volant
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Přední parkovací senzory s brzdnou funkcí (objekty)

–

Zadní parkovací senzory s brzdnou funkcí (objekty)

–

Zadní parkovací senzory s brzdnou funkcí (objekty, automobily)

–

Tech

Zadní parkovací senzory s brzdnou funkcí (objekty, automobily, chodci)

–

–

–

–

–

–

–

–

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Vyhřívaný volant

–

Vyhřívané stěrače čelního skla

–

Vyhřívané přední sklo

–

–

LED osvětlení interiéru
Dodatečný systém okolního osvětlení LED

–

Osvětlení prostoru pro nohy

–

Multifunkční volant
Parkovací kamera
Panoramatický monitor

–

Tech

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Otevírání zavazadlového prostoru tlačítkem
Otevírání zavazadelníku se senzorem nohy

–

Bezklíčové odemykání a startování
Bezdrátové nabíjení telefonu

–

Upozornění na nízkou hladinu kapaliny v ostřikovačích

–

–

Comfort

Prestige

Executive

Premiere
Edition

–

–

–

–

–

–

Roleta zavazadlového prostoru
Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru
Palubní nabíječka 7 kW AC, 150 kW DC
Elektronická parkovací brzda (EHB) s funkcí přidržení
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Asistent pro sjíždění kopců (DAC)
Senzor deště
Výstražný systém tlaku pneumatik (TPMS)
Dětská pojistka dveří

Osvětlení
Systém zpožděného zhastnutí světel (Follow me home)
Manuální nastavení světlometů
Automatické nastavení světlometů

–

LED světlomety
Tri-LED světlomety s funkcí adaptivních dálkových světel (AHS)

–

Světla denního svícení LED
Zadní obrysová a brzdová světla LED
Ostřikovače světlometů

–

Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla

–

–
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Design exteriéru

Comfort

Prestige

–

–

Spodní mřížka chladiče saténový chrom

–

–

Zadní spoiler

–

Zatmavená zadní okna (Privacy Glass)

–

Executive

Premiere
Edition

–

–

–

–

Vnější kliky dveří – lakované v odstínu karoserie
Černé lišty dveří
Chromové lišty dveří
Černá spodní mřížka chladiče

Anténa ve tvaru žraločí ploutve
Střešní ližiny

–

Střecha v barvě karoserie
Černá střecha

–
–

–

–

Comfort

Prestige

–

–

Comfort

Prestige

Černé podběhy kol

Pneumatiky a kola

Executive

Premiere
Edition

–

–

Executive

Premiere
Edition

Sada na opravu pneumatik
18" litá kola, pneumatiky 235/60 R18
20" litá kola, pneumatiky 235/50 R20

Design interiéru
Měkké obložení zadních dveří
Chromové detaily interiéru

–

Kožený volant
Ochrany prahů
Panoramatická střecha

–

–

Střecha s fotovoltaickými panely s možností dobíjení baterie slunečním světlem

–

–

–

–

Comfort

Prestige

Executive

Textilní koberečky

Sedadla
Látkové čalounění

–

Látkové čalounění s koženými detaily

–

Kožené čalounění (syntetická kůže)

–

Premiere
Edition

–

–

–

–

–

–

–

Loketní opěrka v první řadě sedadel (pevná)
Loketní opěrka ve druhé řadě sedadel
Manuální nastavení výšky sedadla řidiče

–

Elektrické nastavení výšky sedadla řidiče

–

Elektrické nastavení sedadla řidiče (horizontálně)

–

Elektrické nastavení bederní opěrky sedadla řidiče

–

Paměť sedadla řidiče

–

–

Manuální nastavení sedadla spolujezdce v první řadě sedadel
Zadní sedadla dělená v poměru 60:40
Vyhřívaná přední sedadla

–

Ventilovaná přední sedadla

–

–

Vyhřívaná zadní boční sedadla

–

–

–

Comfort

Prestige

Executive

9 reproduktorů

–

–

JBL

Prémiový audiosystém JBL

–

–

JBL

–

–

Multimédia

Premiere
Edition

Bezdrátové připojení Bluetooth®
Port USB vpředu
Dva USB-C porty vpředu
Dva USB-C porty pro cestující ve druhé řadě
Barevný TFT multi‑informační displej v přístrojovém štítu (7")
6 reproduktorů

–

Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect (8" displej v HD rozlišení, cloudová
navigace s předplacenými daty na 4 roky, aktualizace map online, bezdrátové Apple
CarPlay*, Android Auto™ s připojením kabelem)
Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect PRO (12,3" displej v HD rozlišení,
vestavěná navigace s předplacenými daty na 4 roky, aktualizace map online, stálé
radary, dálniční ukazate, nízkoemisní zóny, počasí na cestě, bezdrátové Apple CarPlay*,
Android Auto™ s připojením kabelem)

¹

–

¹

–

¹

¹

Hlasový asistent
Funkce rozpoznávání hlasu
Podpora rozhlasových stanic v digitální technologii (DAB)
¹ Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi.
* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc
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Executive

Premiere
Edition

Prestige

Executive

Premiere
Edition

–

–

–

–

–

–

Comfort

Prestige

–

Tech

Asistent pro bezpečné opuštění vozidla

–

Tech

Systém sledování slepého úhlu (BSM)

–

Tech

Systém sledování únavy řidiče

–

Tech

Comfort

Senzor rozbití skla
Senzory náklonu vozidla
Chromované matice kol s ochranou proti krádeži

–

Toyota T-Mate
Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s funkcí rozpoznávání chodců (ve dne i v noci)
a cyklistů (ve dne) a s funkcí sledování aut přijíždějících z protisměru
Asistenční systém řízení při náhlém brzdění systémem PCS
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení (LDA+SC)
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
Parkovací asistent – pokročilé parkování Toyota Teammate
Inteligentní adaptivní tempomat (IACC)
Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách
Automatická dálková světla (AHB)

Přední a boční airbagy pro řidiče a spolujezdce
Boční airbagy pro cestující ve druhé řadě sedadel
Centrální airbag pro řidiče a spolujezdce
Vypnutí airbagu předního spolujezdce
Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů

Záruky a ochrana proti odcizení
3letá tovární záruka s limitem najetých kilometrů 100 000 kilometrů
Imobilizér
Senzor vniknutí do vozidla

POROVNEJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba energie

4×2 204 k

4×4 XMODE 217 k

Kombinovaná [kWh/100 km]

bude upřesněno

bude upřesněno

436–500

411–445

Celkový výkon [k (kW)]

204 (150)

217 (160)

Přední elektromotor [k (kW)]

204 (150)

109 (80)

Zadní elektromotor [k (kW)]

–

109 (80)

Maximální točivý moment [Nm]

265

336

Baterie

lithium-iontová

lithium-iontová

Počet článků

96

96

Jmenovité napětí [V]

355

355

Kapacita [kWh]

71,4

71,4

7,5

6,9

750

750

Dojezd
Kombinovaný [km]

Pohon

Baterie a nabíjení

Zrychlení
0–100 km/h [s]

Tažná kapacita
Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]

1650 mm

Předběžné hodnoty.

2850 mm
1860 mm

452

4690 mm

1860 mm

l

Objem zavazadlového prostoru (po roletu)
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DOMLUVTE SI
ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJE V TE DAL ŠÍ DŮVODY, PROČ SI V YBR AT
TOYOTU bZ4X

Váš autorizovaný prodejce Toyota

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA A ASISTENČNÍ SLUŽBY NA NOVÉ VOZIDLO
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce tři roky
nebo do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Na komponenty elektrického pohonu
je poskytována časově rozšířená záruka v délce pěti roků nebo do ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou
korozi a vady laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie je 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době záruky má kupující právo
na bezplatné odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou poskytovány po dobu
36 měsíců bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

DALŠÍ INFORMACE A PRÁVNÍ POZNÁMKY
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací.
Detailní údaje o spotřebě a emisích CO2 naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje/emise. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu
s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření.
Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky,
zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2. Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných
jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje/pneumatiky. Problematiku registrační značky elektrického vozidla naleznete v zákoně č. 193/2018 Sb.,
podmínky parkování zdarma v Praze naleznete na stránkách Magistrátu hlavního města Prahy nebo na www.parkujvklidu.cz.
Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyT je na www.toyota.cz/service-and-accessories/my-toyota/myt. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální
jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 30. 3. 2022 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho
vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu
účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe –
Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

