
BEYOND ELECTRIC EXPERIENCE, 
TOYOTA DNA 

SPECIFICATION

สามารถหาข�อมูลเพ��มเติมได�ที่
Facebook : Toyota Motor Thailand
Instagram : Toyota Motor Thailand

ด�วยใจเดียวกันที่เชี ่อมบร�การให�เป�นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต�าขยายโชว�รูมและศูนย�บร�การมาตรฐานถึง 460 แห�ง ทั่วประเทศ*
สู�ทุกทิศทั่วไทย คอยเป�ดบร�การให�คุณอ��นใจได�ตลอดการเดินทาง

บร�ษัทโตโยต�า มอเตอร� ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส�วนประกอบและอ�ปกรณ�ต�างๆ โดยมิ
ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า โปรดสอบถามรายละเอียดและส�วนประกอบอ�ปกรณ�ต�างๆได�จากผู�แทนจำหน�ายโตโยต�าใกล�บ�านท�าน หร�อ 
ศูนย�บร�การข�อมูลลูกค�าโตโยต�า 1486 บร�การด�วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข�อมูลทางอินเทอร�เน็ต www.toyota.co.th

กรุณาศึกษาการทำงานของอ�ปกรณ�ต�างๆ ของรถให�เข�าใจโดยละเอียดจากคู�มือการใช�รถก�อนการใช�งาน เพ�่อการใช�งานที่ถูกต�อง และ
ประโยชน�สูงสุดของท�านเอง สีของรถและอ�ปกรณ�ต�างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจร�ง เนื่องจากระบบการพ�มพ�

หมายเหตุ : ภาพและข�อมูลข�างต�น อาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง ทั้งนี้บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปล่ียนแปลงรายละเอียด 
หร�ออ�ปกรณ�มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

• บร�การไฮเทค ด�วยระบบคอมพ�วเตอร� TOPSERV เก็บประวัติของ
ลูกค�าตลอดการเข�ามาใช�บร�การ  

• ตรวจเช็กด�วยระบบคอมพ�วเตอร� Hi-Tech Area ให�ความแม�นยําสูง
 

• ครบวงจรซ�อมตัวถังและสีรถยนต�ใน B&P Workshop 
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ป� หร�อ 100,000 กม.**
* ข�อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565  ** แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน

B24600T-22110

BLACKEMOTIONAL RED
/ BLACK ROOF 

DARK BLUE MICA
/ BLACK ROOF 

PRECIOUS METAL
/ BLACK ROOF 

PLATINUM WHITE PEARL
/ BLACK ROOF 

PRECIOUS SILVER
/ BLACK ROOF 

COLOR CHART
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มิติภายนอก ยาว  กว�าง  สูง มม. 4,690  1,860  1,650

ความยาวช�วงล�อ มม. 2,850

ความกว�างช�วงล�อ หน�า  หลัง มม. 1,600  1,610

น้ําหนักรถโดยประมาณ กก. 2,275

ขนาดล�อ และยาง
ล�ออัลลอยขนาด 20  

พร�อมยางขนาด 235 50 R20
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ประเภทมอเตอร�ไฟฟ�า A  Synchrono s Electric enerator

ประเภทแบตเตอร�่ ลิเธียม-ไอออน

กําลังสูงสุด กิโลวัตต� 160

แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 337

ความจ�แบตเตอร�่ กิโลวัตต� 71.4

ระยะทางว��งสูงสุด กม. 411  
(W TP Standard)
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ระบบพวงมาลัย แบบ พาวเวอร�ไฟฟ�า EPS
(Electric Power Steerin )

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ม. 5.7

ระบบช�วงล�างหน�า สตรัทพร�อมคอยล�สปร�ง

ระบบช�วงล�างหลัง ดับเบิลว�ชโบน

ระบบเบรกหน�าและหลัง ดิสก�เบรก
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ไฟหน�า E

ไฟท�าย ll E

ที่ป�ดน้ําฝน แบบอัตโนมัติ

ไฟส�องสว�างเวลากลางวันแบบ E  •

กระจกมองข�างพร�อมไฟเลี้ยว •

ระบบไฟหน�า ollow- e-Ho e •

กระจกมองข�างพับเก็บอัตโนมัติ •

ไฟตัดหมอกหลัง •

หลังคา Panora ic S nroo •

เสาอากาศ แบบคร�บ ลาม
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วัสดุเบาะ เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห�

วัสดุตกแต�งพวงมาลัย หนัง

ที่วางแขนด�านหลัง พร�อมที่วางแก�วน้ํา

วัสดุตกแต�งที่จับประตู หุ�มหนัง

เบาะนั่ง ด�านคนขับ
ปรับไฟฟ�า 8 ทิศทาง พร�อมระบบ
บันทึกตาํแหน�งเบาะนั่งของผู�ขับข�่

และกระจกมองข�าง

ด�านหลัง แยกพับได�แบบ 60:40 พร�อมพนักพ�งเบาะ
ด�านหลังปรับเอนได� 1 ระดับ

กระเปาหลังเบาะนั่งด�านหน�า เบาะคู�หน�า
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ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ�าย-ขวา

ช�องปรับอากาศด�านหลัง •

ป�ุมควบคุมเคร�่องเสียงที่พวงมาลัย •

เคร�่องเสียง จอสัมผัสขนาด 12.3 นิว 
พร�อมลําโพง B  9 ตําแหน�ง

ระบบเชื่อมต�อ Apple arPlay  Android A to

ระบบ T- onnect •
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จอแสดงผลข�อมูลการขับข�่  ( lti n or ation isplay) 7 นิว

พวงมาลัยปรับระดับได� 4 ทิศทาง สูง-ต่าํ และ ใกล�-ไกล •

ไฟอ�านแผนที่ด�านหน�า •
ช�องต�อ SB T PE 

T PE A

ด�านหน�า 2 ตําแหน�ง และ ด�านหลัง 2 ตําแหน�ง

ด�านหน�า 1 ตาํแหน�ง

หน�าต�างไฟฟ�า พร�อมระบบ a -protection ทั้ง 4 บาน •

กุญแจร�โมท •

กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท�อน •

ระบบสตาร�ทรถและเป�ดประตูอัจ ร�ยะ (P sh Start & S art Entry) •

เบรกมือไฟฟ�า •

โหมดการขับข�่แบบ X- ode •

กล�องมองหลัง แบบมองรอบคัน
(Panora ic View onitor)

ประตูท�าย เป�ด-ป�ดด�วยระบบไฟฟ�า พร�อมเซนเซอร�
แบบ ick Acti ated
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หน�า
ดึงรั้งและผ�อนแรงอัตโนมัติ 

E R 3 จ�ด2 ตําแหน�ง

หลัง E R 3 จ�ด 3 ตาํแหน�ง

ระบบควบคุมการทรงตัว VS •

ระบบกระจายแรงเบรก EB •

ระบบช�วยการออกตัวบนทางลาดชัน HA •

ถุงลมเสร�มความปลอดภัย ระบบ SRS คู�หน�า  ด�านข�าง  
ม�านด�านข�าง  ด�านหน�าตรงกลาง •

ชุดซ�อมยาง ุกเ ิน •

ไฟเบรกดวงที่สามแบบ E •

ระบบป�องกันการโจรกรรม obili er •

สัญญาณเตือนกะระยะด�านท�าย •

เตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข�าง (Blind Spot onitor)  •

เตือนขณะถอยรถ (Rear ross Tra ic Alert) •

ระบบแจ�งเตือนลมยาง TP S •

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ R •

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB •

ระบบความปลอดภัยก�อนการชน P S •

ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร�อมพวงมาลัยหน�วงอัตโนมัติ A •

ระบบช�วยควบคุมรถให�อยู�ภายในเลน TA •

ระบบช�วยจอดอัจ ร�ยะ PA •

เข็มขัดนิรภัย



หมายเหตุ: ภาพข�างต�นเป�นเพ�ยงภาพตัวอย�างเท�านั้น รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง ทั้งนี้บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออ�ปกรณ�มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

เทคโนโลยีอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา แต�หัวใจสำคัญในการสร�างรถยนต�ของโตโยต�าจะไม�เปลี่ยนแปลง
เรายังคงให�ความสำคัญกับคุณภาพ ความทนทาน และความสบายใจของผู�ใช�งานเป�นอันดับหนึ่งเสมอ

คุณจ�งมั่นใจได�ว�ารถยนต�นั่งที่ขับเคลื่อนด�วยพลังงานแบตเตอร�่ไฟฟ�าจากโตโยต�าจะเป�น
เพ�่อนร�วมทางคนใหม�ที่จะไม�ทำให�คุณผิดหวัง

THE RENOWN QUALITY,
DURABILITY AND RELIABILITY
YOU CAN ALWAYS
TRUST.

โตโยตา กับภารกิจ Beyond Zero

เพราะอนาคตที่สวยงามไมไดขึ้นอยูแควาเราจะมีรถยนต ไฟฟาหรือไม

แตขึ้นอยูกับการที่ทุกคนจะรวมมือกันในทุกวิถีทาง ดวยกำลังและความเชี่ยวชาญที่แตละคนมี 

เพ�อทยอยลดปริมาณการปลอยคารบอนใหเปนศูนยในที่สุด

โตโยต�าตั้งเป�าหมายว�าภายในป� 2050 เราจะเป�นองค�กรที่ปล�อยคาร�บอนเป�นศูนย� โดยได�เร��มภารกิจนี้มาตั้งแต�ป� 1997 ด�วยการผลิต
รถยนต�ไฮบร�ด (HEV: Hybrid Electric Vehicle) ออกจำหน�ายเป�นครั้งแรก และได�รับความไว�วางใจจากผู�บร�โภคเสมอมา และได�พัฒนา
มาผลิตรถยนต�น่ังท่ีขับเคล่ือนด�วยพลังงานแบตเตอร�่ไฟฟ�า (BEV: Battery Electric Vehicle) ในป�จจ�บัน โดยเร��มจำหน�ายรุ�น  bZ4X เป�นรุ�นแรก 
และยังมีโครงการพัฒนารุ�นอ่ืนๆ อีกในอนาคต นอกจากน้ีโตโยต�ายังคงไม�หยุดคิดค�นพัฒนาเทคโนโลยีอีกมากมายท่ีจะมาเป�นส�วนช�วยขับเคล่ือนโลก
ให�ไปถึงเป�าหมายที่ทุกคนคาดหวัง และเรายังคงมุ�งมั่นสร�างความสะดวกสบายให�ทุกว�ถีชีว�ต ด�วยมาตรฐานคุณภาพ ความทนทาน 
และการบร�การที่คุณไว�วางใจได� 

โตโยต�าขอร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตและเปลี่ยนแปลงโลกผ�านภารกิจ Beyond Zero ไปกับคุณ
  



พรอมทุกการเดินทาง 

411 กม.

ชารจเต็ม 1 คร้ัง เดินทางไดไกลสูงสุด

ดวยเทคโนโลยีจัดการพลังงานไฟฟาที่คุณวางใจได ทั้งแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง

การชารจไฟที่สะดวกสบาย ชารจไดทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ

พรอมระบบชวยเหลือที่พรอมดูแลคุณทุกที่ ทุกเวลา 30นาที

ชารจเต็ม 80% ภายใน

*อ�างอิงผลทดสอบตามมาตรฐาน WLTP ระยะการขับข�่จร�งอาจแตกต��างกันไป ข�้นอยู�กับป�จจัยต�างๆ เช�น อ�ณหภูมิแวดล�อม ลักษณะการขับข�่ หร�อจำนวนผู�โดยสาร เป�นต�น
  **เมื่อชาร�จด�วยระบบชาร�จเร็ว DC กำลังไฟ 150 กิโลวัตต�

6.9
วินาทีกิโลวัตต

ชม.

อัตราเรง

0-100 กม./ชม. 

71.4
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน

ประสิทธิภาพสูง ความจุ

24
อุนใจดวยบริการสายดวน

ลูกคาสัมพันธและ

ชวยเหลือฉุกเฉิน460
แหง

สบายใจดวยศูนยบริการ

ทั่วประเทศ

หมายเหตุ: ภาพข�างต�นเป�นเพ�ยงภาพตัวอย�างเท�านั้น รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง ทั้งนี้บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออ�ปกรณ�มาตรฐานตามที่เห็นสมควร
*เคร�่องชาร�จแบตเตอร�่รถยนต�ไฟฟ�าติดผนังในภาพไม�ใช�อ�ปกรณ�มาตรฐานที่มากับรถยนต�

สะดวกดวยหัวชารจ 2 แบบ และกระแสไฟ 2 ระบบ

TYPE2
[ AC ] [ DC ]

CCS2
&&

ข�อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565

* **



สมรรถนะท่ีพาคุณไปไดทุกท่ี สถาปตยกรรมโครงสราง

เพ�อระบบขับเคล�อน

ดวยแบตเตอร่ีไฟฟาโดยเฉพาะ

แข็งแกรง ปลอดภัย มั่นใจได 

e-TNGA
มอเตอร ไฟฟากำลังสูงใหการตอบสนองเร็ว X-Mode 

พรอมรับมือ

ทุกสภาพถนน

เพ��มความมั่นใจและปลอดภัย
เมื่อขับบนทางลื่น ทางฝุ�น 
หร�อทางโคลน ด�วยโครงสร�างตัวถังท่ีออกแบบมาให�ลงตัวกับทุกองค�ประกอบของระบบขับเคล่ือน

ด�วยแบตเตอร�่ไฟฟ�า ออกแบบให�มีจ�ดศูนย�ถ�วงต่ำ ตัวถังแข็งแรง และบิดตัวน�อย
จ�งช�วยเพ��มประสิทธิภาพการขับข�่ให�ทั้งมั่นคงและนุ�มนวล และยังช�วยเพ��มพ�้นที่
ให�ห�องโดยสาร ทุกที่นั่งจ�งกว�างขวาง นั่งสบาย เดินทางได�อย�างมั่นใจ

หมายเหตุ: ภาพข�างต�นเป�นเพ�ยงภาพตัวอย�างเท�านั้น รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง ทั้งนี้บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออ�ปกรณ�มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

กำลังสูงสุด: 218
แรงมา

160
กิโลวัตต

337
นิวตันเมตร



หมายเหตุ : การใช�บร�การ T C  ต�องดาวน�โหลดแอปพลิเคชันเข�าใช�งานตามเง�อ่นไขท่ีกำหนด โดยได�รับความยินยอมจากเจ�าของรถ บางฟงก�ชันอาจมีค�าใช�จ�ายเพ�มเติมใน
บางกรณี ข�อมูลเพ�มเติม  

เติมรอยยิ้มใหทุกการเดินทาง 

ดวยหองโดยสารที่มอบความสะดวกสบาย

เติมเต็มทุกการเดินทาง 

ใหมีประสิทธิภาพ
ดวยบริการพิเศ เฉพาะรถยนต Z X

หน�าจอทัชสกร�นขนาด 12.3 นิว
รองรับ Apple arPlay และ Android A to

ระบบเคร�่องเสียง Bดีไซน�ห�องโดยสารแบบ Open space Wireless har er

Panora ic S nroo  ทั้งบร�เวณเบาะคู�หน�าและคู�หลัง

พื้นที่ความสุขสำหรับทุกคน

สร�างความรู�สึกเชื่อมต�อระหว�างเบาะคู�หน�าและคู�หลัง 
ด�วยห�องโดยสารที่มีพ�้นที่กว�างขวาง และโตะกลางสำหรับทำกิจกรรมร�วมกัน

ความสุนทรียและความสะดวกสบาย

ครบครันด�วยฟงก�ชันที่ช�วยเพ��มความเพลิดเพลินให�การเดินทาง 
พร�อมตอบโจทย�ชีว�ตยุคใหม�ได�อย�างลงตัวและง�ายดาย

หมายเหตุ: ภาพข�างต�นเป�นเพ�ยงภาพตัวอย�างเท�านั้น รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง ทั้งนี้บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออ�ปกรณ�มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

แอปพลิเคชันที่ชวยใหการดูแลรถยนต ไฟฟาเปนเร�องงาย เพิ่มความปลอดภัยและ

ความสะดวกสบาย ใหคุณไปตอไดทุกเสนทาง ไมมีสะดุด

พรอมท้ังบริการเพ่ิมความปลอดภัย อำนวยความสะดวกสบาย 

และเช�อมตอความสุขทุกการเดินทาง 

Battery Remaining 
ตรวจสอบปร�มาณแบตเตอร�่ไฟฟ�าคงเหลือ

Blue Line 
สายด�วนลูกค�าสัมพันธ�สำหรับรถยนต� bZ4X
พร�อมให�ข�อมูลและแก�ป�ญหาด�านเทคนิค 

Charging Station 
ค�นหาและนำทางไปยังสถานีชาร�จทั่วประเทศ          

24hr  Roadside Assistance 
ประสานงานช�วยเหลือ ุกเ ินในทุกกรณี พร�อมรถสไลด�
กรณีแบตเตอร�ห่มด ช�วยเหลือไปยังสถานีชาร�จท่ีใกล�ท่ีสุด *
*ตามเง�่อนไขที่บร�ษัทกำหนด

Telematics CARE
ดูแลรถได�ง�ายๆ เตร�ยมพร�อมในทุกเหตุการณ�

Maintenance  Reminder (แจ�งเตือนการบำรุงรักษา)
แจ�งเตือนเมื่อถึงเวลาเข�าศูนย�บร�การ หร�อครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล� พร�อมประสานงานนัดหมาย

Vehicle Information ข�อมูลรถ ล ารข
แสดงสถานะรถยนต� ข�อมูลการขับข�่ สรุปทร�ปการเดินทาง แจ�งเตือนเมื่อถึงเวลาต�อทะเบียน 
พร�อมระบบตรวจสอบปร�มาณแบตเตอร�่รถไฟฟ�าคงเหลือ

Insurance (PHYD) (ประกันภัยขับดี ลดให�)
ประกันภัย ขับดี ลดให�  พ�เศษด�วยเบี้ยประกันจ�ายตามพ ติกรรมการขับข�่ พร�อมแจ�งเตือนล�วงหน�าเมื่อใกล�ถึง
เวลาต�อประกันภัย
*สำหรับการทำประกันภัยกับบร�ษัทฯ ที่กำหนดไว�เท�านั้น

Always Located & Protect
ให�คุณอ��นใจ ปลอดภัยไร�กังวลในทุกสถานการณ�

Find My Car 
เช็กตำแหน�งรถแบบเร�ยลไทม�ได�ทุกเวลา หมดป�ญหาจำที่จอดไม�ได� หร�อหารถไม�เจอ

TheftTrack ติดตามรถหา
ตรวจสอบตำแหน�งรถยนต�เมื่อถูกโจรกรรม พร�อมประสานความช�วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

SOS เหลอ เ ิ
ประสานงานช�วยเหลือ ุกเ ินตลอด 24 ชั่วโมง

Geo-Fencing ห ดขอ เขต ลอด
แจ�งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจ�ดจอด หร�อขอบเขตที่คุณกำหนดไว�

Happiness Mobility
เชื่อมต�อความสุขในการเดินทาง

Concierge Services (บร�การผู�ช�วยส�วนตัว)
บร�การผู�ช�วยส�วนตัว ให�คุณสามารถโทรขอเส�นทาง พร�อมบร�การจองโตะร�านอาหาร  
และอีกมากมายที่จะมีเพ��มข�้นในอนาคต  

TOYOTA ALIVE-X ข เ ล่อ ท ามสข
สิทธิพ�เศษและการสะสมคะแนน The 1 เพ�่อรับ และแลกคะแนนได�ที่โตโยต�าและร�านค�าในเคร�อเซ็นทรัล



สายไฟฟ�าแรงดันสูงภายในโตโยต�า bZ4X 
หุ�มด�วย นวนกันน้ำถึง 3 ช้ัน และล็อคท่ีข�อต�อ
สายไฟถึง 2 ช้ัน ป�องกันไม�ให�น้ำร่ัวซึมเข�าไปถึง
ระบบไฟฟ�าแรงดันสูงได� คุณจ�งม่ันใจได�ในทุก
สถานการณ�

ปกปองแบตเตอรี่ ไฟฟา

ดวยโครงสรางที่แข็งแรง

ทนทาน พรอมสำหรับ

ทุกการใชงานในชีวิตจริง

มอเตอร ไฟฟาแบบคู

แรงเต็มกำลัง ตอบสนอง

ทันใจ ขับสนุกและมั่นใจได

ทุกเสนทาง

หมดกังวลไม�ว�าจะเจอทางขรุขระ หร�อสภาพ
การขับข�ท่ี่ท�าทาย เพราะแบตเตอร�่ไฟฟ�าของ bZ4X 
ติดตั้งอยู�ภายในโครงสร�างที่ออกแบบมา
อย�างแข็งแกร�ง พร�อมแผ�นรองรับกันกระแทก
ช�วยปกป�องแบตเตอร่ี และป�องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดข�้น ให�คุณสบายใจได�ในทุกการขับข�่

คุณภาพและความทนทาน

มาตร านโตโยตาที่คุณมั่นใจได 

หมดกังวล

เร�องการขับลุยน้ำ 

ดวยฉนวนหุมระบบ

ไฟฟาแรงดันสูงที่แนนหนา

โตโยต�า bZ4X ใช�มอเตอร�ไฟฟ�ากำลังสูงถึง 2 ชุด
เพ�่อแยกจ�ายกำลังขับให�ล�อทั้งคู�หน�าและคู�หลัง
ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ พร�อมระบบขับเคลื่อน 
4 ล�อ และการขับข�่แบบ X- O E ให�คุณทะยานข�าม
ทุกอ�ปสรรคต�างๆ ทั้งทางชัน ทางขรุขระ และถนนลื่น 
ได�อย�างไร�กังวล

หมายเหตุ: ภาพข�างต�นเป�นเพ�ยงภาพตัวอย�างเท�านั้น รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง ทั้งนี้บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หร�ออ�ปกรณ�มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

*ขยายรับประกันคุณภาพจาก  ป หร�อ 100 000 กม  เป�น 5 ป หร�อ 150 000 กม

*

ระบบความปลอดภัย

ที่ดีที่สุดจากโตโยตา

ระบบชวยจอดอัจฉริยะ   

สะดวก ปลอดภัย ทั้งขณะจอดเทียบและเขาชองจอด

บริการหลังการขาย

ที่คุณมั่นใจได

มั่นใจไดกับสิทธิพิเศ

เม�อเปนเจาของ

ALL-SPEED DYNAMIC 
RADAR CRUISE CONTROL 
AND LANE TRACING ASSIST 
WITH CURVE SPEED REDUCTION
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ 
พร�อมช�วยควบคุมรถให�อยู�กลางเลน 
และช�วยลดความเร็วขณะเข�าโค�ง 

LANE DEPARTURE ALERT 
WITH STEERING ASSIST
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน
พร�อมพวงมาลัยหน�วงกลับอัตโนมัติ

AUTOMATIC HIGH BEAMS
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ 

PRE-COLLISION SYSTEM 
ระบบความปลอดภัยก�อนการชน 
พร�อมตรวจจับคนเดินเท�า คนข�่จักรยาน 
และรถจักรยานยนต�

ทีมช�างผู�ชำนาญการด�านรถยนต�ไฟฟ�า
(BEV E pertise) ที่ผ�านการรับรองมาตรฐาน 
การป ิบัติงานจากโตโยต�า

เคร�่องมือว�เคราะห�ป�ญหารถยนต�ไฟฟ�าที่ทันสมัย

ศูนย�บร�การซ�อมรถยนต�ไฟฟ�า 460 แห�งทั่วประเทศ
ศูนย�บร�การซ�อมตัวถังและสี 259 แห�ง                                                   

บร�การเช�ารถระยะยาวที่ครอบคลุมบร�การครบวงจรhttps: store.toyota.co.th

มิติใหมของการจองรถยนต

ONLINE STORE

 


