Toyota RAV4
2.5 Hybrid Executive

Alles over de auto
Over de Toyota RAV4

Kilometerstand

14.564 km

Bouwjaar

2019

Kleur

blauw

Interieurkleur

Beige

Bekleding

Leder

Transmissie

Automaat

Brandstof

Hybride

Carroserievorm

SUV

Aantal deuren

5

Aantal zitplaatsen

5

APK geldig tot

16-06-2023

Bovag garantie

6

Onderhoudsboekje

Ja

BTW/Marge

Incl. BTW

Kenteken

H-320-GK

Wegenbelasting

€ 228 - € 258 per kwartaal

Met een auto als deze Toyota RAV4 komt u absoluut goed voor de dag. Deze goed onderhouden auto is van het bouwjaar 2019 en komt van de eerste
eigenaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. De lederen bekleding benadrukt de luxe uitstraling van deze auto. Neem plaats
op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Tot de
voorzieningen van deze auto behoren 18 inch lichtmetalen velgen, trailer assistent, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
In deze auto klinkt uw favoriete muziek nog beter dankzij het high performance audiosysteem. Bij de uitrusting van dit systeem behoren ondermeer:

connected drive services, full map navigatiesysteem, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur en dashboard met spraakbediening. De electronic
climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Deze auto heeft denkcapaciteit. De regensensor en de automatisch inschakelbare verlichting
registreren neerslag en duisternis en activeren dan de ruitenwissers en verlichting. De adaptive cruise control zorgt voor een rimpelloze rit, waarna u
soepeltjes inparkeert met behulp van de parkeersensoren achter. Ook verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en bagage afdekhoes zijn
aan boord.
Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een praktische extra. Geavanceerde systemen kunnen
tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. Bij
de veiligheidssystemen van deze auto hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de
significante verkeersborden langs en boven de weg. Forward collision warning helpt u om kop-staart aanrijdingen te voorkomen.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Heeft u serieus interesse in deze auto? Bel of mail ons dan voor een afspraak.
Technisch

Aantal versnellingen

6

Aantal cilinders

4

Topsnelheid

180 km/h

Gewicht

1580 kg

Trekgewicht

800 kg

Wielbasis

269 cm

Lengte

cm

Breedte

186 cm

Hoogte

169 cm

Opties

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Extra getint glas
Metaalkleur

Dakrails

Grootlichtassistent

Parkeer assistent

Keyless entry

Elektrisch bedienbare achterklep

LED achterlichten

Parkeersensor achter

Buitenspiegels in carrosseriekleur
Elektronische remkrachtverdeling

LED dagrijverlichting

Parkeersensor voor

LED koplampen

Ruitensproeiers verwarmbaar

Lichtmetalen velgen 18"

koplampreiniging

mistlampen voor

Infotainment
Audio installatie premium
Rondomzicht camera

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

camera beeld in binnenspiegel

Interieur
12Volt aansluiting
Bagagedek

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Stuurbekrachtiging

Achterbank verwarmd

Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrische ramen voor en achter

Lendesteunen (verstelbaar)

Stuurwiel verwarmd

Armsteun achter

Regensensor

Armsteun voor

Cruise control adaptief

Keyless start

Bagage-scheidingsnet
Electronic climate controle

Lederen bekleding

Stoel ventilatie voor

Stuur verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Overige
1e eigenaar

Aanhanger assistent

Rijstrooksensor met correctie

Achteropkomend verkeer waarschuwing

Soundsystem JBL

Telefoonintegratie premium

Connected services

Draadloze telefoonlader

Trekhaak afneembaar

Premium Pack

Uitparkeer waarschuwing

Veiligheid
Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Rij camera voor
Milieu

Airbag(s) hoofd achter

Anti Blokkeer Systeem
Brake Assist System

Verkeersbord detectie

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Vermoeidheids herkenning

bots waarschuwing systeem

Hill hold functie

Energielabel

A

CO2 uitstoot

105 gram per kilometer

Verbruik (gemiddeld)

liter per 100km

