


ODKRYJ NOWĄ TOYOTĘ BZ4X

Zeskanuj kod,  
aby dowiedzieć się więcej.

Innowacyjna, oszczędna i zaprojektowana z rozmachem charakterystycznym dla 
nowoczesnych SUV-ów… Elektryczna Toyota bZ4X ma wszystko, czego potrzebujesz. 
Dynamiczna sylwetka i napęd na cztery koła w połączeniu z imponującym zasięgiem 
pozwalają pewnie podróżować do celu. Odkryj elektrycznego SUV-a Toyoty  
i poczuj prawdziwą radość z jazdy.
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NIEZWYKŁE OSIĄGI 
Toyota bZ4X nie zostawia za sobą spalin, a jedynie konkurencję. Responsywny napęd 
elektryczny oferuje moc i moment obrotowy na żądanie. Za doskonałe właściwości jezdne 
na drodze odpowiadają nisko położony środek ciężkości, wzorowy rozkład masy i sztywne 
nadwozie. Toyota bZ4X została wyposażona w wiele innowacyjnych rozwiązań – wystarczy 
jedno dotknięcie przycisku, by zwiększyć ilość energii odzyskiwanej z hamowania 
i wytracać prędkość, kontrolując auto wyłącznie przy użyciu pedału gazu. 

Napęd na cztery koła w połączeniu z XMODE pozwala dostosować zachowanie auta  
do rodzaju nawierzchni. Tryby śnieg, błoto, głęboki śnieg i błoto (poniżej 20 km/h) 
czy Grip Control do jazdy w najtrudniejszym terenie (poniżej 10 km/h) są wyjątkowo  
proste w użyciu i pozwalają czuć się pewnie w każdych warunkach.
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DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ BATERII
Wykorzystując 25-letnie doświadczenie w udoskonalaniu technologii magazynowania 
energii, Toyota bZ4X może przejechać ponad 450 km na jednym pełnym ładowaniu – i to przy 
zerowej emisji spalin. Zasięg ten można jeszcze zwiększyć, wybierając opcjonalny dach 
z panelem słonecznym. Do wyboru są trzy opcje ładowania: szybkie ładowanie w miejscach 
publicznych, które pozwoli naładować baterię w około 30 minut*, domowe gniazdko 
230 V lub stacja do ładowania w domu lub biurze. Jakość Toyoty przekłada się na spokój 
użytkowania. Nawet po 10 latach jazdy bateria zachowuje 90% oryginalnej pojemności**. 

* Dane te mogą się różnić w zależności od oficjalnej homologacji na danym rynku.
** Szacunkowa wartość przyjęta w procesie rozwoju technologii.
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Z Toyotą bZ4X nigdy nie będziesz musiał myśleć o zasięgu. Wyjątkowa wydajność baterii 
zapewnia ponad 450 km bezproblemowej jazdy, dokądkolwiek się udajesz. 

TWÓJ ZASIĘG ELEKTRYCZNY 
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Ładowanie na Twoich zasadach
W domu, w biurze, w podróży – ładowanie 
Toyoty bZ4X jest proste i wygodne. 
Napędzany wyłącznie energią z baterii 
samochód zapewnia zerową emisję spalin 
i niższe koszty eksploatacji.

OPCJE ŁADOWANIA 
Domowa stacja ładująca Wallbox 
Urządzenie to umożliwia znacznie szybsze 
ładowanie niż w przypadku domowego 
gniazdka. By w pełni naładować baterię 
w Twojej Toyocie bZ4X, potrzebuje 
od 6,5 h* do 10 h. 

Ładowanie w miejscach  
użyteczności publicznej
Chcąc szybko naładować swoją Toyotę 
bZ4X, możesz skorzystać ze stacji szybkiego 
ładowania w miejscach użyteczności 
publicznej, które z łatwością wyszukasz 
dzięki aplikacji MyT Toyota. Te wysoce 
wydajne urządzenia są w stanie naładować 
baterię do 80% w ciągu zaledwie 30 minut.

*  Dotyczy stacji ładowania o mocy 11 kW dostępnej od października 2022 r.
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PRZYSZŁOŚĆ JEST ELEKTRYCZNA. 
POZNAJ KORZYŚCI Z POSIADANIA 
ZELEKTRYFIKOWANEGO AUTA TOYOTY. 
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Elektryfikacja Toyoty rozpoczęła się już w 1996 roku, kiedy to jako pierwsza marka pokazaliśmy światu 
trzy zelektryfikowane źródła napędu – auto elektryczne na wodór, auto elektryczne na baterie oraz 
samochód hybrydowy, który już rok później wszedł do seryjnej produkcji. Ogromne doświadczenie 
zdobyte na drogach całego świata pozwala nam tworzyć jeszcze lepsze samochody wykorzystujące 
energię jako źródło napędu.

PONAD 25 LAT DOŚWIADCZENIA
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Niezależnie od warunków drogowych napęd XMODE dobierze optymalne ustawienia, zapewniając 
doskonałą stabilność na każdym rodzaju nawierzchni. Auto na tle segmentu wyróżniają tryby jazdy 
dostępne dotychczas tylko w terenowych modelach Toyoty. Dodać do tego należy możliwość brodzenia 
w zbiornikach wodnych o głębokości do 500 mm, co czyni z modelu bZ4X pełnoprawnego SUV-a.  
Ruszaj pewnie przed siebie!

NAPĘD XMODE
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Zaprojektowana specjalnie dla aut elektrycznych Toyoty platforma jest 
wyjątkowo sztywna i bezpieczna. Zapewnia doskonałe właściwości 
jezdne, optymalny rozkład masy, a także przestrzeń wewnątrz kabiny.

PLATFORMA E-TNGA
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Nisko położony środek ciężkości 
Modułowa platforma e-TNGA umożliwia optymalne umiejscowienie baterii, co przekłada się na 
bardzo nisko położony środek ciężkości – aż o 9 cm niższy niż w przypadku Toyoty RAV4 Hybrid (przy 
większym prześwicie). Dzięki temu właściwości jezdne stają się lepsze. 

Ilość miejsca w środku 
Silniki przedniej i tylnej osi są maksymalnie od siebie odsunięte. Rozstaw osi jest na poziomie Toyoty 
Highlander, co oznacza wiodącą w klasie ilość miejsca dla pasażerów z tyłu. Odległość między 
pasażerem drugiego rzędu siedzeń a kierowcą wynosi 1000 mm.

Bezpieczeństwo 
Bateria stanowi integralny element konstrukcji pojazdu, co dodatkowo usztywnia całe nadwozie. 
Do produkcji auta wykorzystano stal o podwyższonej wytrzymałości, co zwiększa bezpieczeństwo 
kierowcy i pasażerów.

1000 mm

90 mm
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Dostępna w standardzie superwydajna pompa ciepła oddaje energię pozyskaną ze środowiska do wnętrza 
auta (zużywając przy tym 3 razy mniej energii niż standardowa nagrzewnica) i chłodzi lub nagrzewa wnętrze, 
osuszając powietrze i redukując parowanie szyb. 

POMPA CIEPŁA
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Model bZ4X został wyposażony w zaawansowany system zarządzania temperaturą baterii. Dba on 
o to, by pojedyncze cele baterii zawsze znajdowały się w możliwie optymalnym przedziale temperatur. 
Odpowiednie dogrzanie baterii zwiększa jej sprawność i pojemność, a także ma wpływ na szybkość, 
z jaką jest ładowana. Z kolei sprawny system chłodzenia zmniejsza degradację ogniw, co przekłada się 
na wyższą niezawodność.   

NA KAŻDĄ POGODĘ
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Model bZ4X można wyposażyć w opcjonalny dach solarny, który w optymalnych warunkach zapewnia 
do 1800 km dodatkowego zasięgu w ciągu roku. Dach o mocy 225 W dziennie może wygenerować ilość 
energii, która posłużyłaby do naładowania 140 smartfonów od 0 do 100%. Podczas postoju energia 
pozyskana z dachu solarnego trafia bezpośrednio do baterii trakcyjnej. Podczas jazdy dach solarny zasila 
urządzenia pokładowe. Wszystko to wydłuża zasięg samochodu.  

DACH SOLARNY
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Cechą charakterystyczną silników elektrycznych jest błyskawiczna reakcja na naciśnięcie pedału 
przyspieszenia. Każdy, kto przynajmniej raz jechał autem elektrycznym, zapamięta to uczucie na 
zawsze. W bZ4X do wyboru mamy dwa rodzaje napędu – na przednią oś o mocy 204 KM oraz topowy 
napęd na wszystkie koła XMODE zapewniający aż 217 KM. Samochód jest w stanie rozpędzić się do 
100 km/h w niecałe 7 s. Wyśmienita dynamika wraz z nisko położonym środkiem ciężkości sprawiają, 
że zachowanie bZ4X na drodze jest wzorowe.

DYNAMIKA NA ŻĄDANIE
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Toyota bZ4X łączy w sobie nowoczesny design auta elektrycznego z proporcjami nadwozia 
charakterystycznymi dla samochodów z segmentu SUV. Innowacyjny pojazd elektryczny 
poradzi sobie na każdej z dróg i przyciągnie niejedno spojrzenie. 

NIEZWYKŁY STYL 
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Kabina auta została zaprojektowana z myślą o kierowcy i pasażerach. Dopracowane 
w każdym detalu wnętrze oferuje największą w klasie przestrzeń na nogi i niezwykłe 
wrażenie otwartej przestrzeni. 

PRZESTRONNE WNĘTRZE 
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Odkryj świat multimediów i łączności, wybierając samochód wyposażony w system 
multimedialny Toyota Smart Connect. Duży 12" ekran dotykowy, system zaawansowanego 
rozpoznawania głosu i płynna integracja ze smartfonem – to tylko niektóre zalety tego 
rozwiązania. Aplikacja MyT Toyota pozwoli Ci sprawdzić stopień naładowania baterii, 
zaplanować postój, przeglądać dane dotyczące podróży, a nawet zdalnie sterować 
klimatyzacją i centralnym zamkiem w Twoim aucie. 

INTELIGENTNE CENTRUM STEROWANIA 
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Toyota bZ4X została wyposażona w pełen zestaw zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, 
które ochronią Cię w podróży. Najnowsza technologia Toyota Safety Sense z systemem 
awaryjnego hamowania w nagłych sytuacjach (DESA) i aktualizacjami OTA sprawi,  
że poczujesz się pewnie zarówno w zatłoczonym centrum miasta, jak i na bezdrożach. 

BEZPIECZEŃSTWO,  
KTÓREMU MOŻESZ ZAUFAĆ
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Dzięki 25-letniemu doświadczeniu Toyota wyznacza drogę ku elektrycznej przyszłości. Z 18 milionami pojazdów 
zasilanych prądem i 17 modelami do wyboru nie ustajemy w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań pożądanych 
przez kierowców na całym świecie. Jesteśmy ekspertami w tworzeniu innowacyjnych technologii, opracowywaniu 
baterii i optymalizacji przepływu energii. Nasze auta elektryczne charakteryzują się jakością i niezawodnością 
godną marki Toyota.

Usługi połączone 
Nasze usługi połączone zwiększają komfort użytkowania pojazdu w każdym zakresie. Od abonamentów 
na ładowanie w miejscach prywatnych i publicznych przez ubezpieczenie po pełen wachlarz dodatkowych 
funkcjonalności dostępnych z poziomu aplikacji mobilnej MyT Toyota. Wybierz kompleksową ofertę Toyoty 
i ciesz się jazdą bez zmartwień.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ  
AUTO ELEKTRYCZNE TOYOTY?
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Jak daleko mogę dotrzeć  
na jednym pełnym ładowaniu?
Z Toyotą bZ4X możesz przejechać ponad 
450 km* i nie zaprzątać sobie głowy 
koniecznością doładowywania baterii.
 
Gdzie mogę doładować baterię? 
Baterię możesz naładować, wykorzystując 
do tego stację do ładowania, domowe 
gniazdko lub punkt ładowania w miejscach 
użyteczności publicznej. Toyota Connected 
Services pomoże Ci wyszukać najbliższą 
stację ładowania.

Jak naładować akumulator  
w Toyocie bZ4X? 
Ładowanie jest proste, wygodne i całkowicie 
bezpieczne dzięki zastosowaniu przewodu 
dostarczonego z pojazdem, zarówno 
poprzez gniazdko domowe, stację do 
ładowania, jak i szybką ładowarkę publiczną.

* Zasięg może różnić się w zależności od wybranego pojazdu i jego klasy.

Zeskanuj kod,  
aby dowiedzieć się więcej.

Jak długo trwa ładowanie? 
Czas ładowania pojazdu zależy od mocy 
źródła zasilania. Na stacjach publicznych 
można dokonać szybkiego ładowania 
w ciągu około 30 minut. Ładowanie 
za pomocą specjalnej stacji lub domowego 
gniazdka zajmuje od 6,5 h do 19 h. 

Czy koszty bieżące są niskie? 
Pojazdy akumulatorowo-elektryczne 
pozwalają zaoszczędzić pieniądze przez 
cały okres ich użytkowania. Nigdy więcej 
nie będziesz musiał płacić za paliwo, a pełne 
naładowanie baterii z domowego gniazdka 
może kosztować kilkadziesiąt złotych.

Na czym polega różnica między 
samochodem hybrydowym 
a elektrycznym?
Hybrydy i samochody elektryczne różnią się 
zasadniczo. Hybryda przełącza się pomiędzy 

silnikiem benzynowym a elektrycznym, 
jest samoładująca się, podczas gdy 
pojazd akumulatorowo-elektryczny działa 
wyłącznie na zasilaniu bateryjnym i nie 
emituje żadnych zanieczyszczeń.

Jak długi jest okres  
eksploatacji baterii? 
Nasze pojazdy akumulatorowo-elektryczne 
są tak samo niezawodne jak wszystkie inne 
Toyoty. Toyota bZ4X objęta jest 10-letnią 
gwarancją, tak więc możesz być spokojny 
o swoje bezpieczeństwo.  
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Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte 
na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności 
zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia 
w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie 
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie 
udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
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