
MODELLÉV 2022

TOYOTA
bZ4X

Új Toyota bZ4X

23 160 000 Ft‑tól

MÁR



2

PRESTIGE
Az alapfelszereltség néhány tétele 
(COMFORT felszereltségen felül)

 – LED mátrix fényszórók, 3 modulos AHS
 – Toyota Smart Connect PRO 12" 
színes érintőképernyővel
 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 – Bőr ülésborítás szövet betétekkel
 – Fűtött kormánykerék
 – Ülésfűtés az első üléseknél
 – Elektromosan állítható vezetőülés 
elektromos deréktámasszal

 – Első és hátsó parkolóradar
 – Parkolásérzékelő rendszer koccanásgátló automata 
fékezéssel
 – Elektromos mozgatású csomagtér ajtó
 – Fűtött szélvédő mosó fúvókák és ablaktörlők
 – Sötétített hátsó ablaküvegek
 – Hátsó tetőspoiler

Opcionális csomag: 
Tech

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele 
(PRESTIGE felszereltségen felül)

 – Kéttónusú fényezés – fekete tető (panorámatető)
 – 20" könnyűfém keréktárcsák porvédő kupakkal
 – Ezüst hűtőrács keret
 – Bőr ülésborítás
 – Elektromosan állítható vezetőülés memóriafunkcióval
 – Szellőztethető első ülések
 – Panorámamonitor
 – Nagynyomású fényszórómosó

 – Automata parkolórendszer
 – Vészhelyzeti automata fékező rendszer (DES) 
vezetőfigyelő kamerával
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer
 – Panorámamonitor
 – Holttér figyelő rendszer (BSM)

Opcionális csomag: 
JBL**

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!

PREMIERE EDITION**
Az alapfelszereltség néhány tétele 
(EXECUTIVE felszereltségen felül)

 – Egyszínű karosszéria fényezés
 – Tetősín nélkül
 – Napcellás üvegtető, álló helyzetben tölti 
a nagyfeszültségű akkumulátort, menetközben tölti 
a 12V‑os akkumulátort, EV hatótávolságot növelheti 
a napcellás töltés c.a 5 km‑rel

 – JBL audiorendszer, 9 hangszóró
 – Ülésfűtés az első üléseken és a hátsó szélső üléseken
 – Riasztóberendezés reteszelt központi zárral 
és üvegtörés érzékelővel

COMFORT
Az alapfelszereltség néhány tétele

 – 18" könnyűfém keréktárcsák, dísztárcsával, kerékőrrel
 – Bi‑LED fényszórók
 – LED nappali menetfény, hátsó lámpák, irányjelző
 – Szürkületérzékelő
 – Vonóhorog előkészítés
 – Tetősín
 – Aluminium küszöbborítás
 – Toyota Smart Connect 8" színes érintőképernyővel, 
DAB rádió, 6 hangszóró
 – 7" színes TFT multiinformációs kijelző

 – Connectivity: Android Auto™ (Magyarországon 
korlátozottan elérhető) és Apple CarPlay*
 – MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatások
 – Automata távolsági fényszóró
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Szövet ülésborítás
 – Intelligens kulcsrendszer, távirányítású 
légkondicionáló vezérlés
 – Automata kétzónás légkondicionáló
 – Fűtés: hőszivattyús és vízkörös
 – Toyota Teammate biztonsági rendszer

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
** Átmenetileg nem rendelhető.
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TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)
Modellév: 2022 Az árlista a 2022. október 17‑tól megrendelt autókra érvényes.

Karosszéria Akkumulátor Hajtás Szereltség
Ülések 
száma

Katashiki SFX Bruttó kiskerár (Ft)* Regadó (Ft)*

D‑SUV e‑TNGA 71,4 kWh

FWD

Comfort 5 XEAM10L‑MWDMSW 0V 23 160 000 0

Prestige 5 XEAM10L‑MWDPSW BP 24 555 000 0

Prestige + Tech 5 XEAM10L‑MWDPSW BQ 25 050 000 0

Executive 5 XEAM10L‑MWDHSW C5 26 440 000 0

Executive + JBL** 5 XEAM10L‑MWDHSW A1 26 675 000 0

AWD

Prestige 5 YEAM15L‑MWDPSW BP 25 695 000 0

Prestige + Tech 5 YEAM15L‑MWDPSW BQ 26 185 000 0

Executive 5 YEAM15L‑MWDHSW C5 27 575 000 0

Executive + JBL** 5 YEAM15L‑MWDHSW A1 27 810 000 0

Premier Edition** 5 YEAM15L‑MWDHSW C4 28 230 000 0

* A bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a 27%‑os ÁFA‑t és az aktuális regadót, de nem tartalmazza az egyéb illetékeket és adókat.
** Átmenetileg nem rendelhető.
Megjegyzés:
‑ A feltüntetett árak a metálfényezés árát tartalmazzák az összes szereltség esetében.
‑ A feltüntetett árak a bitone fényezés felárát az Executive és Executive JBL szereltségek tartalmazzák.
Jelen árlista 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam).
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak!
Az árak a magyar forint árfolyammozgásának és az ÁFA valamint regisztrációs adó változások függvényében változhatnak.
Az árlistában található kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő vámot.
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
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A JÖVŐ ELEKTROMOS
TUDJON MEG TÖBBET AZ ELEKTROMOS HAJTÁSÚ TOYOTA JÁRMŰVEK 
BIRTOKLÁSÁNAK ELŐNYEIRŐL

Az első sorozatgyártású hibrid jármű premierje óta 25 év telt el. A világ útjain velük 
gyűjtött hatalmas tapasztalat segített abban, hogy még jobb autókat építsünk 
akkumulátoros elektromos meghajtással is.

ÉV TAPASZTALAT25

Maximális nyomaték, már alapjárattól. 
Ezt az érzést senki sem felejti el, aki már 
vezetett elektromos autót. Egy elektromos 
autóban nem kell várnunk a megindulásra. 
Emellett az alacsony súlypont 
a kanyarképességekre is kedvezően hat.

AZONNAL RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ ERŐ

A kimondottan a Toyota elektromos 
járművei számára fejlesztett e‑TNGA 
platform kivételesen merev és biztonságos. 
Lehetővé teszi az optimális súlyeloszlást, 
a kivételes menettulajdonságokat 
és a még tágasabb belső teret.

E‑TNGA 
PLATFORM

90 SZÁZALÉKOS AKKUKAPACITÁS 10 ÉV UTÁN

A Toyota bZ4X különleges technológiája biztosítja, hogy az akkumulátor megőrizze 
kapacitásának legalább 90 százalékát 10 év után is (vagy 240 000 km‑ig).

LEGYEN BÁRMILYEN 
AZ IDŐJÁRÁS

Akár jeges tél, akár forró nyár, az akkumulátor hűtőrendszere optimális hőmérsékleten 
tartja az akkumulátorokat, biztosítva azok tartósságát, ideális teljesítményét és optimális 
töltési idejét.

Az opcionális napelemes tető elég energiát termel 1800 kilométer megtételéhez évente! 
Az egy nap alatt megtermelt áram akár 140 iPhone teljes feltöltéséhez is elég.

NAPELEMES TETŐ

A különösen hatékony, széria hőszivattyú 
a külső levegőből meríti a hőt 
a jármű fűtéséhez. Képes a levegőből 
elszívni a nedvességet, ezáltal pedig 
megakadályozza az ablakok párásodását, 
miközben háromszor kevesebb 
energiát fogyaszt, mint a hagyományos 
légkondicionáló berendezések.

HŐSZIVATTYÚ

Az intelligens XMODE 
összkerékhajtás megválasztja 
az optimális beállítást, 
kivételes stabilitást biztosítva 
a körülményektől függetlenül. 
Vezessen magabiztosan sárban 
és hóban is!

XMODE 
ÖSSZKERÉKHAJTÁS
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20" könnyűfém keréktárcsák, 
porvédő kupakkal
Alapfelszereltség: 
Executive és Premiere Edition

Szövet ülésborítás
Alapfelszereltség: 
Comfort

Bőr ülésborítás (szintetikus bőr)
Alapfelszereltség: 
Executive és Premiere Edition

Bőr ülésborítás szövet betétekkel (szintetikus bőr)
Alapfelszereltség: 
Prestige

§ Metálfényezés.   §§ Gyöngyház fényezés.

VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET

18" könnyűfém keréktárcsák, 
dísztárcsával
Alapfelszereltség: 
Comfort és Prestige

3U5 Érzéki vörös§§

120 000 Ft
8S6 Mélytenger‑kék§

felár nélkül

089 Platina gyöngyfehér§§

120 000 Ft
1L5 Nikkelezüst§§

120 000 Ft

202 Asztrálfekete§

felár nélkül

1J6 Krómezüst§§

120 000 Ft

2VP Platina gyöngyfehér, fekete tetővel§§

120 000 Ft
Executive felszereltséghez rendelhető

2MR Krómezüst, fekete tetővel§§

120 000 Ft
Executive felszereltséghez rendelhető

2VC Nikkelezüst, fekete tetővel§§

120 000 Ft
Executive felszereltséghez rendelhető

2MT Mélytenger‑kék, fekete tetővel§

felár nélkül
Executive felszereltséghez rendelhető

2TB Érzéki vörös, fekete tetővel§§

120 000 Ft
Executive felszereltséghez rendelhető
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CSOMAGOK

 – JBL audiorendszer
 – 9 hangszóró

JBL CSOMAG*
230 000 Ft (FWD) / 235 000 Ft (AWD)
választható a Executive felszereltséghez

TECH CSOMAG
495 000 Ft (FWD) / 490 000 Ft (AWD)
választható a Prestige felszereltséghez

 – Vészhelyzeti automata fékező rendszer (DES) vezetőfigyelő kamerával
 – Panorámamonitor (analóg rendszer)
 – Parkolásérzékelő rendszer koccanásgátló automata fékezéssel

 – Holttér monitor (BSM) (tárgyak és járművek felismerése)
 – Beszállást segítő világítás a külső tükörbe építve
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer

* Átmenetileg nem rendelhető.
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TARTOZÉKOK

BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM A 3 ÉV VAGY 100 EZER KM 
GYÁRTÓI GARANCIÁN FELÜL IS

3+1 év vagy összesen 130 ezer km
hagyományos hajtású modellek 52 000 Ft

kizárólag hibrid változat esetén 71 000 Ft

3+2 év vagy összesen 200 ezer km
hagyományos hajtású modellek 111 000 Ft

kizárólag hibrid változat esetén 150 000 Ft

CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A MyT okostelefon alkalmazás révén a világ bármely pontjáról kapcsolatba léphet autójával. 
Tekintse meg utazásait otthona kényelméből, keresse meg autóját, optimalizálja vezetési stílusát, 
vagy csak élvezze a számtalan kényelmi szolgáltatás bármelyikét!

Bruttó kiskerár

Védelem csomag I:  
Ajtóélvédő‑, ajtókilincsvédő‑, első‑/hátsó lökhárítóvédő‑,motorháztetővédő‑, 
visszapillantótükör‑védő‑, tetővédő‑fólia

303 000 Ft

Védelmi csomag II:  
Hátsó ülésvédő, első/hátsó sárfogó szett, összecsukható tárolódoboz 58 000 Ft

Vonóhorog csomag:  
Levehető vonóhorog, 13 pólusú kábelszett 341 000 Ft

„Family” csomag:
Tetőcsomagtartó, tablettartó, hűtődoboz 180 000 Ft

„Toyota Protect” karosszéria védelem:
Toyota Protect speciális felület védelem a karosszériához 73 000 Ft

„Toyota Protect” alufelni védelem:  
Toyota Protect speciális felület védelem a könnyűfém keréktárcsákhoz 26 000 Ft

„Connected ready” fali töltő 11kW, kábellel
Beépített Type2 csatlakozóval felszerelt 6,35 m hosszú kábellel rendelkezik  
és képes egy „backend” szoftver rendszerhez kapcsolódni

582 000 Ft

„Connected ready” fali töltő 22 kW, kábellel
Beépített Type2 csatlakozóval felszerelt 6,35 m hosszú kábellel rendelkezik  
és képes egy „backend” szoftverrendszerhez kapcsolódni.

609 000 Ft

Adapter lemez a „Connected ready” töltőhöz
Oszlopra történő szereléshez szükséges 31 000 Ft

Tartóoszlop
Akkor szükséges, ha nem falra szerelik a töltőt. Méret [M × SZ × H]: 1495 × 150 × 150 mm 162 000 Ft

RFID kártya (felhasználó) 5 darab
A „connected ready” gyorstöltők lehetővé teszik az „RFID kártyás azonosítást” 8 000 Ft

RFID tanítókártya 5 000 Ft
Megjegyzés: A fenti árak az áfát tartalmazzák. A fenti árak a munkadíjat nem tartalmazzák.
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HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!
COMFORT alapfelszereltség

KEREKEK és
GUMIABRONCS

 – 18" könnyűfém keréktárcsák, dísztárcsával
 – Kerékjavító készlet
 – Kerékőr

 – 235/60 R18 gumiabroncsok
 – Tárcsafék elöl és hátul

AUDIO és KIJELZŐ  – Toyota Smart Connect színes érintőképernyővel T1 (8")
 – Connectivity: Android Auto™ vezetékes / Apple CarPlay* 
vezeték nélküli
 – (Az Android Auto™ Magyarországon korlátozott)
 – MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatások

 – Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
 – USB csatlakozó (1 A és 2 C típusú elöl / 2 C típusú hátul)
 – 12 V‑os csatlakozó
 – 6 hangszóró, DAB rádió

KÉNYELEM és
FUNKCIONALITÁS

 – Automata légkondicionáló berendezés (kétzónás)
 – Fűtés: hőszivattyús és vízkörös
 – Intelligens kulcsrendszer, távirányítású légkondicionáló vezérlés
 – Intelligens kulcs – 2 db
 – Nyomógombos motorindítás
 – Központi zár, sebességfüggő

 – Elektromos ablakemelők elöl hátul egygombos funkcióval
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Multifunkciós kormánykerék
 – Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
 – Tolatókamera segédvonalakkal
 – Fedélzeti számítógép

VILÁGÍTÁS és
TÜKRÖK

 – Bi‑LED fényszóró – vetítőlencsés
 – Szürkületérzékelő automata fényszóró bekapcsolással
 – Manuális fényszórómagasság‑állítás
 – Automata távolsági fényszóró (AHB)
 – LED nappali menetfény
 – LED hátsó lámpák és féklámpák
 – LED irányjelzők

 – Hátsó ködfényszóró
 – LED utastér világítás
 – Vészfékezésre figyelmeztető jelzés
 – Beszállást segítő fény (utastér világítás)
 – Elektromosan behajtható és fűthető külső tükrök
 – Automatikusan behajtható külső tükrök
 – Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör

KÜLSŐ MEGJELENÉS  – Fekete ablakkeret
 – Fekete hűtőrács
 – Fekete színű motorháztető betét
 – Fekete sárvédőív díszítés
 – Fekete oldalvédő műanyag
 – Fekete tükörborítás

 – Karosszéria színére fényezett külső kilincsek
 – Akusztikus, hővédő szélvédő
 – Cápauszony tetőantenna
 – Vonóhorog előkészítés
 – Tetősín
 – Alumínium küszöbborítás

UTASTÉR  – Szövet ülésborítás
 – Szövet díszítés a műszerfalon
 – Szövetborítású ajtókárpit
 – Szövet szőnyeg
 – Bőrborítású kormánykerék
 – Beépített piperetükör és LED lámpa a napellenzőben
 – Csomagtértálca

 – Tárolórekesz a középkonzolban
 – Hátsó kartámasz pohártartóval
 – Manuálisan állítható vezető‑ és utasülés
 – 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
 – Kapaszkodó az első és második üléssorban
 – Kalaptartó

BIZTONSÁG és
ÚJ TECHNOLÓGIÁK

 – Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
 – Automata sebességhatároló (ASL)
 – Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) 
(gyalogos és kerékpáros felismeréssel)
 – Vészhelyzeti automata fékező rendszer (DES)
 – Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
 – Jelzőtábla‑felismerő rendszer (RSA)
 – Sávkövető asszisztens (LTA)
 – Blokkolásgátló (ABS) elektronikus fékerőelosztóval (EBD) 
és fékasszizstenssel (BA)
 – Hegymeneti elindulás‑segítő (HAC)
 – Járműstabilitás‑vezérlő (VSC) és kipörgésgátló (TRC)
 – Guminyomásra figyelmeztető rendszer (TPMS)
 – Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
 – Gyalogosokat figyelmeztető hangrendszer
 – Elektromos parkolófék (EPB)

 – Indításgátló
 – Első és oldallégzsákok a vezető‑ és utasoldalon
 – Függönylégzsákok
 – Gyerekülés‑rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken (ISOFIX)
 – Gyerekzár a hátsó ajtókon
 – Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
 – Bekapcsolt fényszóróra figyelmeztető jelzés
 – Elektromos parkolófék (EPB)
 – Töltésvisszajelző lámpa a töltőfejnél
 – Töltőcsatlakozó fedél zárható (AC és DC töltéseknél)
 – Elektromos kábel zár
 – Töltésidőzítés
 – Kábel a jármű töltéséhez (32A / 7,5m hosszú) 
kábeltartó táskával
 – Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 (AC 6,6 kW / DC 150 kW)
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* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
** Átmenetileg nem rendelhető.

FELSZERELTSÉG PRESTIGE (Comfort felszereltségen felül)

 – Toyota Smart Connect PRO színes érintőképernyővel T2 (12,3")
 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 – Bőr ülésborítás szövet betétekkel (szintetikus bőr)
 – Bőrhatású ajtókárpit díszítő betétekkel, hangulatvilágítással
 – Középkonzol díszítő betétekkel
 – Hátsó bőrhatású középkonzol pohártartóval, 
díszítő betétekkel
 – Szellőzőnyílások díszítő betétekkel
 – Fűtött kormánykerék
 – 8 irányban elektromosan állítható vezetőülés
 – Vezetőoldali deréktámasz

 – Ülésfűtés az első üléseknél
 – LED mátrix fényszóró – 3 modulos AHS
 – Automatikus fényszórómagasság‑állítás
 – Parkolásérzékelő rendszer koccanásgátló automata fékezéssel 
(tárgyak felismerése)
 – Első és hátsó parkolóradar (4–4 érzékelővel)
 – Intelligens kulcs motoros 5. ajtó nyitó kapcsolóval
 – Motoros mozgatású 5. ajtó
 – Fűtött első szélvédőmosó fúvókák és ablaktörlők
 – Sötétített hátsó ablaküvegek
 – Hátsó tetőspoiler

PRESTIGE + TECH (Prestige felszereltségen felül)

 – Vészhelyzeti automata fékező rendszer (DES) 
vezetőfigyelő kamerával
 – Parkolásérzékelő rendszer koccanásgátló automata fékezéssel 
(tárgyak és járművek felismerése)

 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer
 – Panorámamonitor (analóg rendszer)
 – Holttér monitor (BSM)
 – Beszállást segítő világítás a külső tükörbe építve

EXECUTIVE (Prestige + Tech felszereltségen felül)

 – Kétszínű fényezés – Feket tető (panorámatető)
 – 20" könnyűfém keréktárcsák, porvédő kupakkal
 – 235/50 R20 gumiabroncsok
 – Bőr ülésborítás (szintetikus bőr)
 – 8 irányban elektromosan állítható vezetőülés memória funkcióval
 – Szellőztethető első ülések
 – Külső tükör memória funkcióval
 – Külső tükörlap hátramenetben lebillen

 – Parkolásérzékelő rendszer koccanásgátló automata fékezéssel 
(tárgyak, járművek és gyalogosok felismerése)
 – Panorámamonitor (digitális rendszer)
 – Nagynyomású fényszórómosó
 – Ablakmosó folyadék alacsony szintjére figyelmeztetés
 – Automata parkolórendszer
 – Ezüst hűtőrács keret
 – Ezüst ablakkeret

EXECUTIVE + JBL** (Executive felszereltségen felül)

 – JBL audiorendszer  – 9 hangszóró

PREMIER EDITION** (Executive + JBL** felszereltségen felül)

 – Egyszínű fényezés
 – Tetősín nélkül (csak tartók)
 – Ülésfűtés (elöl és a második üléssor szélső ülésein)
 – Riasztóberendezés reteszelt központi zárral 
és üvegtörés érzékelővel

 – Napcellás üvegtető
 –  Álló helyzetben tölti a nagyfeszültségű akkumulátort
 –  Menet közben tölti a 12V‑os akkumulátort
 –  EV hatótávolságot növelheti a napcellás töltés c.a. 5 km‑rel
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TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!

Csomagtér térfogata, kalaptartóig, 
hátsó ülések a helyükön

441/452 l

1860 mm 1860 mm

2850 mm

4690 mm

16
50

 m
m

Elektromos energia fogyasztás FWD 204 LE AWD XMODE 217 LE
Kombinált [Wh/km] 143,2–168,9 158,5–181,1

Hatótáv
EV hatótáv [km] 436–516 411–470

Motor
Kombinált teljesítmény [kW] 150 160

Elektromotor elöl [kW] 150 80

Elektromotor hátul [kW] – 80

Elektromos hajtás
Nagyfeszültségű akkumulátor Lítium‑ion Lítium‑ion

Maximális töltési teljesítmény AC [kW] 6,6 6,6

0–100% feltöltési idő AC [óra]* 9,5 9,5

Maximális töltési teljesítmény DC [kW] 150 150

10–80% feltöltési idő DC [perc]* 30 30

Teljesítmény
Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 7,5 6,9

Tömegek
Saját tömeg [kg] 1895–1975 1985–2065

Megengedett össztömeg [kg] 2465 2550

Vontatható tömeg [kg] fékezett/fékezetlen 750/750 750/750

* A töltési időket külső tényezők befolyásolhatják



Hivatalos Toyota márkakereskedés

WWW.TOYOTA.HU
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, 
azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány 
fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. 
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi‑nyilatkozat oldalon találhatóak.

JELENTKEZZEN 
TESZTVEZETÉSRE 
ÉS FEDEZZE FEL
MIÉRT ÉRDEMES A TOYOTA bZ4X‑ET VÁLASZTANI!

https://pdf.sites.toyota.hu/toyota_modellek_argaranciara_vonatkozo_reszletes_jogi_feltetelei.pdf

