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Ny specialversion av Toyota RAV4 Hybrid: Attitude 
 

• Toyota lanserar ny toppmodell av den populära hybridsuven RAV4.  

• Nya RAV4 Hybrid kommer endast i Attitude Black-kulör med matchande 
svarta detaljer i front, baktill och interiört.  

• 19 tum högblanka svarta aluminiumfälgar och svart syntetisk 
läderklädsel med grå sömmar.  

• Redo för beställning nu --- första leveranserna hösten 2020.  
 

Nya Toyota RAV4 Hybrid Attitude är en ny toppmodell av den populära hybridsuven. 
Lika effektiv, kraftfull och resurssnål som tidigare med sin hybridteknik --- men nu med 
ett helsvart och tuffare yttre. I fronten har såväl nedre som övre grill och 
underkörningsskydd lackerats i den svarta Attitude Black-kulören, precis som dekoren 
mellan baklamporna och det bakre underkörningsskyddet. Nya högblanka 19-
tumsfälgar är också standardutrustning, förstås svarta.  
 
Interiören är även den i helsvart med stolar klädda i syntetiskt läder och gråa sömmar. 
Nya RAV4 Hybrid Attitude placerar sig som en toppmodell i RAV4 Hybrid-familjen med 
högre utrustningsnivå som standard än någon annan modell. JBL-ljudanläggning med 
nio högtalare, Teknikpaket och Intelligence Clearance sonar är exempel på 
standardutrustning tillsammans med bland annat metalliclack, Smartphone Integration 
med Apple CarPlay och Android auto. Det enda tillvalet som erbjuds är Go Navigation-
system.  
 
Fyrhjulsdriften AWD-i ingår i standardutrustningen och hybridsystemet som kombinerar 
två elmotorer med en 2,5-liters bensinmotor är detsamma som i vanliga RAV4 Hybrid. 
Maximal systemeffekt är därmed 222 hästkrafter och CO2-utsläppen från 128 
gram/kilometer enligt WLTP. 
 
Nya RAV4 Hybrid Attitude kostar från 424 900 kronor och finns tillgänglig för 
beställning omgående.  
 

Är du journalist och önskar mer information? Kontakta: 
Erik Gustafsson – informationschef Toyota Sverige 
: 073-500 65 92 : erik.gustafsson@toyota.se  
Se också http://sverige.toyota för mer information. 
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