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Täysin uusi, lähipäästötön Toyota bZ-mallistomme avaa oven tulevaisuuden 

kiehtovaan autoilun maailmaan. Seuraavan sukupolven innovatiiviset 

sähköautomme ovat saumaton yhdistelmä virtaviivaisuutta, modernia 

suunnittelua ja kehittyneitä ominaisuuksia. Toyota bZ-malliston avulla nautit 

innovatiivisesta ja laadukkaasta autoilusta entistä kestävämmällä tavalla. 

Toyota bZ tekee sähköisestä liikkumisesta parempaa jokaiselle.

AUTOILUN UUSI AIKAKAUSI
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Toyota bZ-tuoteperheemme ensimmäinen malli, Toyota bZ4X on huolella 

suunniteltu suunnannäyttäjämme täysin sähköisten autojen sukupolvelle. 

Innovatiivinen, taloudellinen ja luotettava Toyota bZ4X kätkee sisäänsä 

pitkäikäiseksi suunnitellun akuston, joka takaa vaikuttavan sähköisen 

toimintamatkan ja täydellisen mielenrauhan, minne tiesi viekin. Crossoverin 

dynaamisen sielun omaava Toyota bZ4X on saatavilla sekä etu- että 

nelivetoisena.

ODOTUKSET YLITTÄVÄÄ 
SUUNNITTELUA
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SÄHKÖISTETTY JA 
TUNTEELLA LADATTU

Ajamisen vapautta ekologisesti, tiellä kuin tiellä. Toyota bZ4X -malli 
rakentuu Toyotan pitkän, lähes 25 vuotta kestäneen sähköistymisen 
edelläkävijyyden pohjalle. Se tarjoaa jopa yli 500 kilometrin* 
sähköajokantaman yhdellä latauksella. Pitkä toimintamatka tuo 
mielenrauhaa ajamiseen ja tarjoaa joustavuutta lataamiseen. Erittäin 
pitkiä matkoja helpottaa 150 kW pikalataus, jonka avulla saavutat 
tarvittaessa 80 % varaustason vain n. 30 minuutissa§. 

LUOTETTAVA AKUSTON SUORITUSKYKY
Huolto-ohjelma takaa, että jopa kymmenen vuoden käytön tai miljoonan ajokilometrin jälkeen 

akuston kapasiteetti on edelleen vähintään 70 % alkuperäisestä tasosta.

* Kulutus ja toimintamatka on testattu laboratoriossa keskivertoajoa jäljittelevällä 
WLTP-mittauksella. Tulokset on tarkoitettu automallien väliseen vertailuun, eivätkä 

päde tarkasti liikennekäytössä. Kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat mm. 
ajotapa, nopeus, lämpötila, sää- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus.

§ Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esim. 
käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta 

ja peräkkäisten latausten tiheydestä.
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VIRTAVIIVAINEN TYYLI 
CROSSOVERIN OLEMUS

Vankka ja vaivattoman tyylikäs Toyota bZ4X on kotonaan niin 
kaupungissa kuin maastossa. Mallin muotoilussa modernin 
täyssähköauton sulavat linjat yhdistyvät crossoverin varmaan 
olemukseen. Innovatiivinen Toyota bZ4X onkin ainutlaatuinen 
yhdistelmä varmaa suorituskykyä ja päät kääntävää muotoilua. Jykevä 
keula ja futuristisen viirumaiset ajovalot tuovat ilmeeseen huomattavaa 
urheilullisuutta. Mustat pyöränkaaret puolestaan korostavat crossoverin 
maastokykyisyyttä. Poikkeuksellisen aerodynaamisen suunnittelun 
ansiosta auton ilmanvastus on pieni ja ajo aina sulavan hiljaista.
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Nauti luokkansa terävintä kärkeä edustavista maastoajo-
ominaisuuksista saatavilla olevan nelivedon avulla. Saatavilla oleva 
neliveto kohottaa mallin suorituskykyä, turvallisuutta ja maastoajo-
ominaisuuksia. Täysin uusi AWD X-Mode -ajotila varmistaa 
saumattoman ajokokemuksen kaikissa olosuhteissa.

VALMIINA JOKAISEEN SEIKKAILUUN
AWD X-MODE -ajotilan monipuoliset asetukset helpottavat 

ajoasi mitä monimutkaisimmissa olosuhteissa. Voit valita 

ajotilan tarpeidesi mukaan: 1. Snow / Dirt 2. Deep Snow / 

Mud 3. Grip-Control.

KOTONAAN KAIKISSA 
OLOSUHTEISSA
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AITOA SÄHKÖISTÄ TUNNETTA

Toyota bZ4X tarjoaa aitoa ajamisen iloa. Matala painopiste, auton 
pohjaan sijoitettu akusto ja saatavilla oleva, erinomainen neliveto 
takaavat huippuluokan vakauden, hallinnan ja ohjattavuuden joka 
tilanteessa. Yhden polkimen ajossa kuljettaja voi kiihdyttää ja hidastaa 
ajoneuvon vauhtia pelkästään yhtä poljinta käyttämällä, maksimoiden 
ajamisen taloudellisuutta ja helppoutta. Toyota bZ4X tuo sähköisen 
voimalinjan ketteryyden ja tunnokkuuden esiin parhailla mahdollisilla 
tavoilla. 

Skannaa koodi ja lue lisää.
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HÄMMÄSTYTTÄVÄN TILAVA
Pitkän akselvälin ansiosta käytössäsi on runsaat jalkatilat 

ja jopa 452 litran kookas tavaratila.

Sisätiloissa nautit edistyksellisen sähköauton ja käytännöllisen 
crossoverin parhaista puolista. Avara, viisipaikkainen matkustamo 
tarjoaa mahdollisuuden rauhalliseen ja mukavaan matkantekoon. 
Matkustusmukavuuden keskiössä ovat takaistuinten runsaat jalkatilat 
ja kokonaan tasainen lattia. Avaraa tunnetta ja valoisuutta lisää 
entisestään upea panoraamakatto.

AVARAT SISÄTILAT
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Rauhaisa, tilava, ylellinen. Toyota bZ4X:n sisusta kutsuu syliinsä 
jokaisella kerralla. Satiiniset yksityiskohdat, pohjoismaisia vivahteita 
mukailevat tekstuurit ja millintarkka viimeistely tuovat Toyota bZ4X:n 
sisustukseen aitoa laadun tuntua. Kaiken kaikkiaan luomamme sisusta 
on suunniteltu toimimaan matkustamon lisäksi myös sosiaalisena tilana, 
jossa voit nauttia olostasi. 

YLELLISET YKSITYISKOHDAT
Perforoitu kangas ja pehmeät, koristellut käsinojat 

tuovat valmiiksi houkuttelevaan sisustaan vivahduksen 

luksusta.

HUIPPULUOKAN 
MATKUSTUSMUKAVUUTTA
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Älykäs ohjaamo pitää kaiken synkronoituna autosi ja älypuhelimesi 
välillä. Helppoa ajamista tukemaan suunniteltu MyT-mobiilisovellus 
avaa oven täysin uudenlaisen liitettävyyden maailmaan tuoden 
autosi toiminnot mukaasi kaikkialle. MyT-sovelluksen avulla 
voit tarkastella esimerkiksi akun varaustasoa, ajotietoja, sekä 
suunnitella latauksia ja kauko-ohjata autosi toimintoja. Ajoitettava 
etäkäyttöinen ilmastointi viilentää tai lämmittää autosi haluamaasi 
lämpötilaan ennen matkaan lähtöä.

PYSY YHTEYDESSÄ AUTOOSI
Ilmastoinnin etäkäyttö ja lämpötilan säätö onnistuvat 

MyT-sovelluksen avulla etänä kaikkialta, etäisyydestä 

riippumatta.

AINA LIIKKEELLÄ 
AINA YHTEYDESSÄ
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ÄLYKÄS MATKUSTAMO 

Mukava ajoasento ja monipuolinen teknologia tekevät Toyota bZ4X:n 
ajamisesta yhtä iloa. Toyota Smart Connect tai Toyota Smart Connect+ 
-mediakeskus sisältää versiosta riippuen joko 8- tai 12,3-tuumaisen 
kosketusnäytön, äänikomennot sekä langattoman älypuhelimen 
integrointimahdollisuuden. Smart Connect -mediakeskukset tarjoavat 
kuljettajalle vaivattoman käyttökokemuksen, joka pysyy aina ajan tasalla 
langattomien päivitysten ansiosta.

TÄRKEIMMÄT TIEDOT SILMÄNRÄPÄYKSESSÄ
Sulava, matalalle sijoitettu mittaristo näyttää nopeuden 

ja akun varaustason kaltaiset tärkeät tiedot juuri ratin 

yläpuolella, täydellisesti kuskin näkökentässä.
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VAIVATONTA LATAAMISTA

Luotettavan sähköisen kantaman ja kyvykkään akuston ansiosta Toyota 
bZ4X tuo itsevarmuutta ajaa juuri sinne, minne haluat. Yön aikana 
Toyota bZ4X latautuu kotilatausasemasta helposti itsekseen 6.5*-10 
tunnin aikana. Auton mukana tulevan RFID-kortin avulla hyödynnät 
vaivatta yleisimpiä latauspisteitä ja lataat autoasi helposti myös 
matkan varrella. Pitkillä matkoilla MyT-sovellus auttaa sinua löytämään 
julkiset pikalatauspisteet, joissa autosi akku latautuu 80 %:n 
varaustasoon 30 minuutissa§.

Skannaa koodi ja lue lisää.

* Mahdollista 11 kW tehoisella auton sisäisellä latauslaitteella. 
§  Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esim. 

käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta 
ja peräkkäisten latausten tiheydestä.
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Luokkansa kärkeä edustavat turvaominaisuudet ovat Toyota bZ4X:n 
käyttäjien mielenrauhan perusta. Malli on varustettu Toyota Safety 
Sense -turvajärjestelmällä, joka sisältää laajan kirjon erilaisia ajoa 
tukevia sekä turvallisuutta lisääviä toimintoja.

PRE-COLLISION-JÄRJESTELMÄ 
(PCS) 
JALANKULKIJAN 
JA PYÖRÄILIJÄN 
TUNNISTUKSELLA SEKÄ 
HÄTÄVÄISTÖAVUSTIMELLA
Järjestelmä tarkkailee edessä 

olevaa tietä paitsi ajoneuvojen, 

myös jalankulkijoiden ja 

pyöräilijoiden osalta, ja tekee 

tarvittaessa automaattisen 

hätäjarrutuksen sekä avustetun 

väistöliikkeen.

HÄTÄPYSÄYTYSJÄRJESTELMÄ 
(EDSS)
Järjestelmä havaitsee kuljettajan 

turvallisuutta uhkaavan 

passivoitumisen ja varoittaa tästä 

äänimerkein. Jos kuljettaja ei 

reagoi tähän, järjestelmä kytkee 

automaattisesti hätävilkut ja 

hidastaa auton pysähdyksiin 

kaistallaan. Pysäytyksen jälkeen 

järjestelmä avaa ovien lukituksen, 

pitää hätävilkut kytkettynä ja 

soitattaa äänimerkkiä auton sisällä.

KAUKOVALOAUTOMATIIKKA 
(AHB) 
Tunnistaa vastaantulevien autojen 

valot sekä ympäristön valaistuksen 

ja vaihtaa pitkät ja lyhyet valot 

tarpeen mukaan automaattisesti.

KAISTAVAHTI 
OHJAUSAVUSTIMELLA (LTA)
Järjestelmä tunnistaa näkyvissä 

olevat kaistamerkinnät ja edellä 

ajavan auton ajolinjat. Tietojen 

avulla järjestelmä pyrkii pitämään 

auton turvallisesti kaistalla. 

LIIKENNEMERKKIEN 
TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ 
(RSA)
Liikennemerkkien 

tunnistusjärjestelmä tarkkailee 

edessä olevia liikennemerkkejä. 

Voimassa olevat nopeusrajoitukset 

ja ohituskiellot tunnistetaan 

kameran avulla ja näytetään 

kuljettajalle mittariston 

monitoiminäytöllä. Järjestelmä 

myös varoittaa tarvittaessa 

kuljettajaa sekä visuaalisesti että 

äänivaroituksilla.

MUKAUTUVA 
VAKIONOPEUSSÄÄDIN (ACC)
Mukautuva vakionopeussäädin 

säilyttää nopeuden ja etäisyyden 

edellä ajavaan autoon ilman, 

että kuljettajan täytyy koskea 

polkimiin. Mikäli edellä ajavan 

auton nopeus hidastuu, järjestelmä 

laskee nopeutta automaattisesti 

tai tarvittaessa jopa pysäyttää 

auton. Vastaavasti auto nostaa 

automaattisesti nopeuden ennalta 

säädettyyn nopeuteen liikenteen 

mukaisesti. Vakionopeussäädin 

toimii yhdessä liikennemerkkien 

tunnistusjärjestelmän kanssa, 

jolloin kuljettaja voi helposti 

mukauttaa ajoneuvon nopeuden 

vallitsevan nopeusrajoituksen 

mukaiseksi.

TOYOTA T-MATE 
TURVALLISEMPAA 
MATKANTEKOA

Skannaa koodi ja lue lisää.
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Toyota bZ4X on varustettu monilla muilla ajoa ja pysäköintiä tukevilla, 
innovatiivisilla T-Mate-järjestelmillä. Näitä ovat esimerkiksi turvallisen 
poistumisen tuki, uudistunut kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä 
ja mukautuvat automaattiset kaukovalot.

TURVALLISEN POISTUMISEN 
TUKI (SEA)
Vähentääkseen törmäyksen vaaraa, 

järjestelmä käyttää takapuskurin 

sisäpuolella olevia tutkatunnistimia 

ja auttaa matkustajia päättelemään, 

saattaako lähestyvä ajoneuvo tai 

polkupyörä törmätä oveen.

KUOLLEEN KULMAN VAROITIN 
(BSM)
Järjestelmä käyttää takapuskurin 

sisäpuolelle vasemmalle ja oikealle 

puolelle asennettuja takaosan 

sivutunnistimia ja auttaa kuljettajaa 

varmistamaan turvallisuus kaistaa 

vaihdettaessa.

UUDISTUNUT 
KULJETTAJAN VIREYSTILAN 
VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
(DMC)
Järjestelmä havaitsee kameran 

avulla kuljettajan asennon ja 

suunnan sekä sen, ovatko hänen 

silmänsä auki vai kiinni. Näin 

järjestelmä päättelee, tarkkaileeko 

kuljettaja ympäristöä ja pystyykö 

kuljettaja suoriutumaan ajamisesta.

MUKAUTUVAT 
AUTOMAATTISET KAUKOVALOT 
(AHS) 
Järjestelmä käyttää etukameraa, 

joka on sijoitettu tuulilasin 

yläosaan, havaitsee sen avulla 

edessä olevien ajoneuvojen, 

katuvalojen yms. kirkkautta 

ja säätää valon jakautumista 

automaattisesti.

HÄTÄJARRUSIGNAALI (ARFHL)
Jos jarrupoljinta painetaan 

yllättäen, jarruvalot vilkkuvat 

automaattisesti varoitukseksi 

takana ajaville ajoneuvoille.

TAKAISTUINTEN 
MUISTUTUSJÄRJESTELMÄ 
(RSRS)
Järjestelmä muistuttaa kuljettajaa, 

jos takapenkille jää matkustajia tai 

esineitä. 

EDISTYKSELLISTÄ 
TURVALLISUUTTA
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Erinomaisen toimintamatkan ja monipuolisen varustelun 
ansiosta tämä auto on täydellinen valinta täyssähköiseksi 
crossoveriksi.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

— 18" kevytmetallivanteet 
täysikokoisin koristekapselein

— Istuimien musta kangasverhoilu

— 7" digitaalinen mittaristo

— Toyota Smart Connect 
-mediakeskus 8" 
kosketusnäytöllä 

— Älypuhelimen 
integrointiominaisuus 
(Android Auto™) ja langaton 
integrointiominaisuus (Apple 
CarPlay)

— Pilvipohjainen 
navigointijärjestelmä Euroopan 
kartoilla

ACTIVE

Skannaa koodi ja lue lisää.

Apple CarPlay on Apple Inc:n tavaramerkki.
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Ulkoa houkutteleva ja sisältä elegantti sähköauto niille, 
jotka eivät kaipaa kompromisseja.

STYLE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

(Active-varustetason lisäksi/sijaan) 

— Synteettinen puolinahkaverhoilu

— Mukautuvat automaattiset 
kaukovalot

— Toyota Smart Connect+ 
-mediakeskus 12,3" 
kosketusnäytöllä

— Kuljettajan istuimen 
ristiseläntuen sähköinen säätö

— Sisätilojen tunnelmavalaistus

— Älypuhelimen langaton lataus

— Tummennetut takalasit

— Pysäköintitutkat edessä ja takana 

— Pysäköintitilanteiden 
törmäyksenesto (PKSB) staattiset 
esteet ja liikkuvat ajoneuvot

— Takaspoileri

— Ajovalojen automaattinen 
korkeudensäätö

— JBL Premium -audiojärjestelmä
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PREMIUM

Toyota bZ4X parhaimmillaan. 20" kevytmetallivanteet, 
satiinikromin värinen etupuskurin koristelista ja 
synteettinen nahkaverhoilu viimeistelevät mallin 
ylellisen olemuksen.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

(Style-varustetason lisäksi/sijaan)

— 20" kevytmetallivanteet

— Istuimien musta tai 
vaaleanharmaa synteettinen 
nahkaverhoilu

— Etupuskurin satiinikromin värinen 
koristeosa

— Ympäristön 360° kamera

— Pysäköintitutkat edessä ja takana 

— Älykäs pysäköintiavustin Toyota 
T-Mate Advanced Park

— Uudistunut kuljettajan vireystilan 
valvontajärjestelmä 

— Kuolleen kulman varoitin (BSM)

— Pysäköintitilanteiden 
törmäyksenesto (PKSB) staattiset 
esteet, liikkuvat ajoneuvot ja 
jalankulkijat

32



33



1J
6

 P
re

ci
o

u
s 

S
ilv

e
r*

 

0
8

9
 P

la
ti

n
u

m
 W

h
it

e
 P

e
a

rl
*

M
R

 P
re

ci
o

u
s 

S
ilv

e
r§

2
V

P
 P

la
ti

n
u

m
 W

h
it

e
 P

e
a

rl
* 

2
0

2
 B

la
ck

1L
5

 P
re

ci
o

u
s 

M
e

ta
l*

3
U

5
 E

m
o

ti
o

n
a

l R
e

d
*

8
S

6
 D

a
rk

 B
lu

e
§

2
W

C
 P

re
ci

o
u

s 
M

e
ta

l*

2
TB

 E
m

o
ti

o
n

a
l R

e
d

*

2
M

T 
D

a
rk

 B
lu

e
§

202 Black

Bi-tone-kaksoisvärivaihtoehdotVärivaihtoehdot

MIKÄ VÄRI SOPISI JUURI SINULLE?
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* Premiumväri. § Metalliväri.

Ilmaise itseäsi kuuden eri värivaihtoehdon ja viiden 
upean bi-tone-kaksivärimaalauksen avulla.
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Toyota-latausasema on helpoin ja tehokkain vaihtoehto Toyota- 
sähköautosi lataamiseen. Tuotteemme soveltuvat täydellisesti Toyota-
autojen turvalliseen lataamiseen ja mahdollistavat huomattavasti 
väliaikaislatauslaitetta nopeamman lataamisen. Kaikki Toyota 
-latausasemamme ja oheistuotteemme tukevat jopa 22 kW:n tehoista 
ja kolmivaiheista latausta varmistaen tarpeidesi täyttämisen niin nyt 
kuin tulevaisuudessa.

LISÄVARUSTEET

LATAUSKAAPELIN 
SÄILYTYSKASSI
Hillitty ja tyylikäs, musta 

säilytyskassi pitää latauspiuhasi 

siistissä kunnossa, estäen 

solmuuntumista ja helpottaen 

tavaroidesi järjestelyä.

LATAUSASEMA 
YHDELLÄ KIINTEÄLLÄ 
LATAUSKAAPELILLA
Kiinteä Toyota-latausasema 

on älykäs latausvaihtoehto 

kotitalouden tarpeisiin. 

Helppokäyttöinen ja kestävä 

latausasema on suunniteltu 

toimimaan jatkuvalla korkealla 

teholla niin sisä- kuin ulkotiloissa. 

Connected-palvelut mahdollistavat 

yhteensopivuuden MyT-sovelluksen 

kanssa ja 6 metrin kiinteä kaapeli 

lisää helppokäyttöisyyttä. 
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VETOKOUKKU
Erikseen asennettava vetokoukku 

laajentaa autosi erinomaista 

kuljetuskapasiteettia entisestään.

KEVYTMETALLIVANTEET
18" koneistetut osin mustat 

kevytmetallivanteet 

tekevät autostasi entistäkin 

urheilullisemman näköisen.

KEVYTMETALLIVANTEET
18" mattamustilla 

kevytmetallivanteilla viimeistelet 

autosi ulkonäön.
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Lastaamista ja kuljettamista varten 
suunnitellut varusteet helpottavat 
ahkeran matkailijan elämää.

LASTAA JA KULJETA VAIVATTA

POLKUPYÖRÄTELINE
Lukittava polkupyöräteline joka kiinnitetään 

taakkatelineisiin.

TAKAPUSKURIN SUOJAUSLIINA
Helppo ja kätevä tapa suojata autosi takapuskuria. 

Suojausliina on tehty pehmeästä kankaasta, joka 

kiinnitetään helposti Velcro-tarrapinnalla. Matkustaessa 

liina suojaa matkatavaroita ja takakontin sisäseinää. 

Lastausta varten kevyt ja helposti taiteltava liina voidaan 

vetää takapuskurin ylle suojaamaan lastauksen/

purkamisen ajaksi.
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Pidä autosi upeat ulko- ja sisäpinnat uutuuttaan 
hohkaavassa kunnossa tarkoitusta varten suunniteltujen 
suojavarusteiden avulla.

SUOJAA AUTOSI

SUOJAKALVOT
Toyotan suojakalvot suojaavat jokapäiväiseltä 

kulumiselta ja tarjoavat helpon, huomaamattoman ja 

pitkäikäisen suojan autosi haavoittuville pinnoille, kuten 

sivupeileille ja konepellille. Äärimmäisen läpinäkyvät, 

ammattilaisen asentamat suojakalvot ovat käytännössä 

näkymättömiä.

TAVARATILAN SUOJAPOHJA
Suunniteltu suojaamaan tavaratilasi lialta ja tahroilta. 

Suojapohjan pinta on kuvioitu ja auttaa estämään 

tavaroiden liikehdintää ajon aikana.

TAKAISTUINTEN LASTAUSSUOJA
Suojaa takaistuinten tavaratilan puoleista pintaa lialta 

ja tahroilta. Kuvioitu pinta auttaa estämään tavaroiden 

liikehdintää ajon aikana.
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Toyota bZ4X rakentuu Toyotan pitkälle, lähes 25 vuoden 
kokemukselle akkujen kehitystyöstä ja toimii suunnannäyttäjänä 
tuleville täyssähköautoillemme. Kehittyneen, luotettavan ja kestävän 
akkuteknologiamme ansiosta jo yli 18 miljoonaa kuluttajaa on 
valinnut sähköistetyn Toyotan. Jopa 17 sähköistettyä mallia sisältävä 
valikoimamme laajenee ja kehittyy jatkuvasti, jotta voisimme myös 
tulevaisuudessa tehdä miljoonien asiakkaidemme elämästä parempaa.

KUINKA PITKÄLLE VOIN AJAA 
YHDELLÄ LATAUKSELLA?
Toyota bZ4X:n ajokantama on jopa 

yli 500 kilometriä* WLTP-standardin 

mukaisesti mitattuna§.

MITEN LATAAN TOYOTA BZ4X 
-AUTOANI?
Lataus on helppoa, vaivatonta 

ja täysin turvallista siihen 

tarkoitettujen latauskaapeleiden 

avulla – lataat sitten 

kotilatausasemasta, 

pikalatausasemasta tai 

pistorasiasta.

KAUANKO LATAAMINEN 
KESTÄÄ? 
Latausaika riippuu lataustavasta◊. 

Julkisella pikalatausasemalla lataus 

kestää nopeimmillaan vain noin 

30 minuuttia, kotilatausasemasta 

ladattuna 6,5–10 tuntia§. 

Tilapäislatauslaitetta käyttämällä 

latausaika on noin 39 tuntia.

OVATKO 
KÄYTTÖKUSTANNUKSET 
EDULLISET?
Täyssähköisten autojen 

elinkaarikustannukset ovat 

edullisemmat kuin perinteisten 

autojen. Sähköllä lataaminen 

on edullisempaa kuin bensiinillä 

tankkaaminen, erityisesti jos pystyt 

lataamaan autoa kotioloissa.

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 ja miljoonan 

ajetun kilometrin jälkeen akustot 

kykenevät saavuttamaan vähintään 

70 prosenttia alkuperäisestä 

suoritustasosta.

* Kulutus ja toimintamatka on testattu laboratoriossa keskivertoajoa jäljittelevällä WLTP-
mittauksella. Tulokset on tarkoitettu automallien väliseen vertailuun, eivätkä päde tarkasti 

liikennekäytössä. Kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat mm. ajotapa, nopeus, 
lämpötila, sää- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus.

§ Vallitsevista olosuhteista riippuva.
◊ Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esim. 
käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja 

peräkkäisten latausten tiheydestä.

Sähköautot sisältävät uutta teknologiaa, joka aiheuttaa niiden käyttöön, toimintaan ja säilytykseen liittyviä 
rajoituksia. Näitä voivat aiheuttaa esim. suuri ajonopeus, latausväli tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. 
Rajoituksia käytetään esim. ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi.

Ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen 
vaikuttavat esim. käyttötapa, ikääntyminen sekä ajokilometrit. Sähköisen voimalinjan käyttöikä voi olla koko 
auton käyttöikää lyhyempi.

MIKSI VALITA 
TÄYSSÄHKÖINEN TOYOTA?
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Toyota haluaa vähentää toimintansa 
ympäristövaikutuksia. Mahdollistaakseen 
tämän Toyota on asettanut kuusi 
ympäristötavoitetta täytettäväksi vuoteen 
2050 mennessä. Nämä kuusi osa-
aluetta ohjaavat kaikkea toimintaamme 
ja ne liittyvät uusien tuotteiden ja 
teknologioiden markkinoille tuomiseen. 

TAVOITE 1
UUSIEN AJONEUVOJEN 

CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

Tavoite uusien autojen CO₂-nollapäästöistä tarkoittaa 

sitä, että vähennämme vuoteen 2050 mennessä 

uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 

2010 tasoon verrattuna. Päästäksemme tavoitteeseen 

kehitämme seuraavan sukupolven ajoneuvoista 

vähäpäästöisiä tai peräti nollapäästöisiä.

Lisätietoja Toyotan ympäristötavoitteesta löydät 

osoitteesta www.toyota.fi /toyota/ymparisto/ 

ymparistotavoite-2050 tai ottamalla yhteyttä 

lähimpään jälleenmyyjään.

TAVOITE 3
TEHTAIDEN CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme strategiamme 

mukaisesti nollatason CO₂-päästöihin tehtaissamme. 

Teemme tiloistamme entistä energiatehokkaampia ja 

otamme käyttöön uusiutuvia energialähteitä kuten 

aurinko- ja tuulivoima sekä pienen hiilijalanjäljen 

energiaratkaisuja kuten vety.

TAVOITE 5
LUOMME KIERRÄTYKSEN 

MAHDOLLISTAVIA YHTEISÖJÄ 

JA JÄRJESTELMIÄ

Olemme työskennelleet 40 vuotta kierrätyksen 

parissa ja tämän ansiosta 95 % jokaisen Toyota 

bZ4X:n valmistuksessa käytetystä materiaalista on 

uudelleenkäytettävissä. Lisäksi tarjoamme uusia 

ja innovatiivisia tapoja palauttaa ajoneuvo, kun se 

aikanaan saavuttaa elinkaarensa pään.

TAVOITE 2
AJONEUVOJEN ELINKAAREN 

CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

Tavoitteenamme on vähentää valmistusmateriaalien 

ja käyttämiemme osien päästöjä alkaen logistiikasta ja 

päättyen purkamiseen ja kierrätykseen*.

TAVOITE 4
VEDENKÄYTÖN MINIMOINTI 

JA OPTIMOINTI

Vedenkäytön minimoimiseksi olemme alkaneet 

keräämään sadevettä. Olemme myös kehittäneet 

puhdistusmenetelmiä, joiden ansiosta vettä voidaan 

käyttää uudelleen tai se voidaan jopa palauttaa 

paikalliseen vesijohtoverkkoon.

TAVOITE 6
HALUAMME ETTÄ TULEVAISUUDEN 

YHTEISKUNTA TOIMII SOPUSOINNUSSA 

LUONNON KANSSA

Säilyttääksemme ja laajentaaksemme sopusointuista 

yhteiseloa luonnon kanssa, tuemme puiden 

uudelleenistutuksia, lisäämme kaupunkien viheralueita 

ja kannustamme ympäristöhankkeita niin omissa 

toimipisteissämme kuin myös omien toimintojemme 

ulkopuolella. Tavoitteenamme on auttaa yhteisöjä 

elämään entistä paremmassa sopusoinnussa luonnon 

kanssa.

*  Toyotan LCA-mittausmenetelmä, jota käytetään henkilöautojen 
arvioinnissa, on TÜV Rheinlandin arvioima ja hyväksymä, ja se täyttää 
myös ISO14040/14044 standardit.
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toyota.fi 

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. Auton käyttöön liittyvät suositukset, 
ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.

WLTP: bZ4X-malliston energiankulutus 145−179 Wh/km ja CO₂-päästöt 0 g/km.
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