


KOE TÄYSIN UUSI TOYOTA bZ4X

Skannaa koodi ja lue lisää

Innovatiivinen, tehokas ja katseet kääntävä Toyota bZ4X tarjoaa varmaa suorituskykyä, 

erittäin kyvykkään nelivetojärjestelmän ja erinomaisen sähköajokantaman. Näyttävän 

ulkokuoren sisään kätkeytyy joukko ominaisuuksia, jotka tekevät täyssähköautolla 

ajamisesta kokemuksen vailla vertaa.
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EROTTUVAA SUORITUSKYKYÄ
Nauti luokkansa parhaasta suorituskyvystä lähipäästöttömästi. Toyota bZ4X tarjoaa 

voimaa ja vääntöä juuri silloin, kun sitä tarvitset. Etuvetoinen Toyota bZ4X on varustettu 

erittäin herkästi reagoivalla 150 kilowatin sähkömoottorilla, joka tuo ajoon aivan 

uudenlaista varmuutta ja vakautta. Nelivetoisen Toyota bZ4X -mallin sähkömoottorit ovat 

yhteensä 160 kilowatin tehoiset.

Täyssähköinen Toyota bZ4X on kehitetty uutta e-TNGA-suunnittelufilosofiaa hyödyntäen. 

Kyvykkään nelivetojärjestelmänsä ansiosta se on kotonaan myös vaihtuvissa sääoloissa 

ja haastavassa maastossa, kuten lumessa ja mudassa. 
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ERINOMAISTA AKKUTEHOA
Toyota bZ4X rakentuu Toyotan pitkälle, lähes 25 vuoden kokemukselle akkujen 

kehitystyöstä, minkä ansiosta uutuusmalli tarjoaa jopa 511 kilometrin* sähköajokantaman 

yhdellä latauksella. Kuten kaikki Toyota-autojen osat, sähköautojemme akustot on 

suunniteltu kestämään. Vielä 10 vuoden käytön jälkeen akustot kykenevät saavuttamaan 

90 prosenttia alkuperäisestä suoritustasosta. 150 kW DC-pikalatausteho mahdollistaa 

auton akun latauksen nollasta 80 prosenttiin jopa noin 30 minuutissa.

* Arvo vahvistetaan lopullisella tyyppihyväksynnällä.
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Toyota bZ4X:n seurassa sinun ei tarvitse huolehtia auton käyttösäteen riittävyydestä. 

Uutuusmallin 71,4 kilowattitunnin akusto tarjoaa jopa 511 kilometrin* ajokantaman ja 

kaupan päällisiksi mielenrauhaa tien päälle.

VAIKUTTAVA AJOKANTAMA
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Vaivatonta lataamista 
Olit sitten kotona, työpaikalla tai tien päällä, 

lataaminen käy helposti ja vaivattomasti. 

Sähköauton voimanlähteenä toimii auton 

akustoon ladattu sähkö, joka on perinteistä 

polttoainetta edullisempaa ja mikä parasta – 

lähipäästötöntä.

LADATA VOIT MONELLA TAPAA 
Kotilatausasemat 
Sähköautojen lataukseen suunniteltu 

kotilatausasema on kätevin keino ladata 

täyssähköautoa – laitat vain kaapelin 

kiinni esimerkiksi yön ajaksi. Toyota bZ4X 

-täyssähköauton lataat kotilatausasemasta 

tyhjästä täyteen noin 6,5§–10 tunnissa. 

 

Julkiset pikalatausasemat 
DC-pikalatausasemasta latausteho on jopa 

150 kilowattia, jolloin pikalataus tapahtuu 

nopeasti – 80 prosentin varaustaso on 

saavutettavissa jopa noin 30 minuutissa. 

Lähimpänä olevat pikalatausasemat näet 

helposti MyT-applikaation avulla. 

*  Arvo vahvistetaan lopullisella tyyppihyväksynnällä.
§  Lokakuun 2022 tuotannosta alkaen autoon tulee saataville 

11 kW tehoinen sisäinen latauslaite.
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Toyota bZ4X -mallin muotoilussa modernin täyssähköauton sulavat linjat yhdistyvät 

crossoverin varmaan olemukseen. Innovatiivinen Toyota bZ4X onkin ainutlaatuinen 

yhdistelmä varmaa suorituskykyä ja päät kääntävää muotoilua.

DYNAAMISTA DESIGNIA 
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Uutuusmallin pitkä akseliväli on mahdollistanut erityisen avarat sisätilat, ja matkustaminen 

on nautinnollista hiljaisessa ja modernisti muotoillussa matkustamossa.

AVARAT SISÄTILAT
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Nauti edistyksellisistä multimediapalveluista ja älykkäistä liitettävyysominaisuuksista. 

Toyota Smart Connect -multimedialaitteen ominaisuuksiin sisältyvät muun muassa suuri, 

12-tuumainen kosketusnäyttö*, äänikomennot ja langaton älypuhelimen integrointi. Se 

tarjoaa vaivattoman käyttökokemuksen, joka on aina ajan tasalla langattomien päivitysten 

ansiosta. MyT-älypuhelinsovelluksen avulla voit muun muassa tarkastaa akun varaustason, 

ajastaa latauksen ja hallita autoasi etänä – voit esimerkiksi avata tai lukita autosi ovet 

sovelluksen avulla.

ÄLYKÄS MATKUSTAMO 
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Toyota bZ4X tarjoaa kattavan, viimeisimmän sukupolven Toyota Safety Sense 

-turvavarustelun, johon sisältyy muun muassa automaattinen hätäjarrutustoiminto, 

mukautuva vakionopeudensäädin ja liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä.

TURVAA VARUSTELUSTA 

*  Saatavilla Launch Edition-, Style- ja Premium-varustetasoihin.
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Me Toyotalla olemme olleet sähköistymisen edelläkävijä lähes 25 vuoden ajan. Ympäri 

maailmaa ajaa jo yli 18 miljoonaa sähköistettyä malliamme. Jatkuvan kehitystyömme 

ansiosta tarjoamme jatkossa yhä enemmän innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja 

sähköistymisen saralla. 

MIKSI VALITA TÄYSSÄHKÖINEN TOYOTA?
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USEIN KYSYTTYÄ 

Kuinka pitkälle voin ajaa yhdellä 
latauksella?
Toyota bZ4X:n ajokantama on jopa 

511 kilometriä* WLTP-standardin mukaisesti 

mitattuna§.

 
Missä voin ladata autoani?
Ladata voit kotiasemasta, julkisella 

latausasemalla tai tilapäisesti tavallisesta 

pistorasiasta. MyT-palvelu auttaa sinua 

löytämään lähimmän latauspisteesi.

Miten lataan Toyota bZ4X -autoani?
Lataus on helppoa, vaivatonta ja 

täysin turvallista siihen tarkoitetun 

latauskaapeleiden avulla – lataat sitten 

kotilatausasemasta, pikalatausasemalla 

tai pistorasiasta.

Kauanko lataaminen kestää? 
Latausaika riippuu lataustavasta. Julkisella 

pikalatausasemalla lataus kestää jopa noin 

30 minuuttia, kotilatausasemasta ladattuna 

6,5◊–10 tuntia. Tilapäislatauslaitetta 

käyttämällä latausaika on noin 39 tuntia.

Ovatko käyttökustannukset edulliset?
Täyssähköisten autojen elikaarikustannukset 

ovat edullisemmat kuin perinteisten autojen. 

Sähköllä lataaminen on edullisempaa kuin 

bensiinillä tankkaaminen, erityisesti jos 

pystyt lataamaan autoa kotioloissa. 

Mitä eroa on hybridillä ja 
täyssähköautolla?
Hybridi käyttää vaihdellen sekä poltto- että 

sähkömoottoria, ja se lataa itse itseään ajon 

aikana. Täyssähköautossa ei ole laisinkaan 

polttomoottoria, se ei tuota lähipäästöjä ja 

sitä ladataan ulkoisesta latausasemasta tai 

sähköpistokkeesta. Lisäksi täyssähköauto 

kykenee hybridin tavoin regeneroimaan 

sähköä esimerkiksi jarrutettaessa.

* Arvo vahvistetaan lopullisella tyyppihyväksynnällä.
§  Sähköajokantama ja sähkönkulutus on mitattu 

kontrolloidussa ympäristössä, arvot ovat WLTP-
standardin mukaisesti mitattuja. Oman autosi 
sähkönkulutus ja sähköajokantaman arvot saattavat 
poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten 
ulkoilman lämpötila, tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon 
kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.) 
vaikuttavat auton sähkönkulutukseen 
ja sähköajokantamaan.

◊  Lokakuun 2022 tuotannosta alkaen autoon tulee 
saataville 11 kW tehoinen sisäinen latauslaite.

Skannaa koodi ja lue lisää

Kuinka pitkään sähköakku kestää?
Täyssähköautomme ovat aivan yhtä 

luotettavia ja pitkäikäisiä kuin muutkin 

mallimme, edellyttäen, että niitä huolletaan 

vuosittain. Kuten kaikki Toyota-autojen 

osat, myös sähköautojemme akustot 

on suunniteltu kestämään. Vielä 10 

vuoden käytön jälkeen akustot kykenevät 

saavuttamaan jopa yli 90 prosenttia 

alkuperäisestä suoritustasosta.
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Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa 
auton teknisiä tietoja, varustelua ja palveluja. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa. 
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