TOYOTA RAIZE
HOÀN TOÀN MỚI
KHUẤY ĐẢO CUỘC CHƠI

KHÔNG GIAN NỘI THẤT

Làn gió mới trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ với đường nét
góc cạnh trẻ trung và cá tính, không gian nội thất được bố trí
thông minh và rộng rãi hàng đầu.
Bên cạnh đó, khả năng vận hành linh hoạt ổn định, cùng với các
công nghệ an toàn hiện đại cũng là điểm nổi bật của RAIZE,
giúp mọi hành trình cùng bạn trở nên dễ dàng và thú vị hơn.
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TRẺ TRUNG

Dù bạn đi làm, dạo phố hay du lịch cuối tuần, thì RAIZE sẽ luôn
là người bạn đồng hành đầy nổi bật.
Cùng RAIZE - Khuấy đảo mọi cuộc chơi!
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Với màu sắc phong phú kết hợp 2 tông màu cho bạn thoải mái lựa chọn và thể hiện cá tính.
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GƯƠNG CHIẾU HẬU
Gương chiếu hậu chỉnh điện,
gập tự động tích hợp cảnh báo
điểm mù (BSM).
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ĐÈN BAN NGÀY
& ĐÈN SƯƠNG MÙ
 èn ban ngày LED với thiết kế
Đ
trẻ trung và đèn sương mù Halogen
giúp đảm bảo tầm nhìn trong mọi
điều kiện thời tiết.

ĐÈN TRƯỚC
Cụm đèn pha LED hiện đại, cao cấp
mang đến khả năng chiếu sáng tối
đa. Cụm đèn sử dụng hệ thống đèn
báo rẽ hiệu ứng dòng chảy cho
vẻ ngoài cá tính.

MÂM XE

ĂNG TEN VÂY CÁ

CỤM ĐÈN SAU

Mâm xe hợp kim lên đến 17 inch
đầy năng động.

Ăng ten vây cá thể thao cá tính.

Cụm đèn hậu thanh mảnh, nối liền
bởi thanh ngang màu đen bóng tạo
sự bắt mắt cho phần đuôi xe.
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KHOANG LÁI
Được trang bị công nghệ tiên tiến cùng thiết kế hiện đại tạo ra không gian
năng động của một chiếc SUV đô thị cùng tầm nhìn tuyệt vời.
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4030

1605

900
865

755

Chiều cao
865 (mm)

715

200
Chiều rộng 755 (mm)

785

2525

720

Chiều dài 1000 (mm)

KHOANG HÀNH LÝ RỘNG RÃI
HÀNG ĐẦU PHÂN KHÚC
Không gian khoang hành lý linh hoạt với dung tích 369 (L) và có thể lên tới 1133 (L) khi gập
hàng ghế sau, giúp chứa nhiều vật dụng hơn với các kích thước khác nhau.

KHÔNG GIAN NỘI THẤT
Không gian nội thất rộng rãi với chiều dài trục cơ sở 2525 (mm)
cùng với khoảng cách 2 hàng ghế lên đến 900 (mm) mang đến một
không gian rộng rãi hơn cho hành khách.
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TRANG BỊ TIỆN NGHI
NÂNG TẦM CUỘC CHƠI

ADVANCED
EXCITING
SIMPLE
ANALOG

Hệ thống giải trí với màn hình
9 inches kết nối điện thoại
thông minh giàu tính năng,
mang đến trải nghiệm sống động.

Thiết kế các nút bấm thông minh
và lẫy chuyển số sau tay lái giúp
vận hành một cách linh hoạt.
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BẢNG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ
VỚI 4 CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ
TỰ ĐỘNG

Thiết kế hiện đại, tiện dụng với
4 chế độ hiển thị cũng như các
thông tin bảo dưỡng, ngày sinh nhật,...
được cá nhân hóa, giúp hành trình
thêm phần thú vị.

Hệ thống điều hoà không khí với
hiệu suất làm mát tuyệt vời mang lại
sự thoải mái cho suốt hành trình.

KHỞI ĐỘNG THÔNG MINH

MỞ CỬA THÔNG MINH

Hệ thống khởi động thông minh bằng
nút bấm tạo sự tiện lợi tối đa cho
khách hàng khi khởi động/ tắt máy với
bộ điều khiển mang bên mình.

Người dùng có thể mở/ khóa cửa
mà không cần ấn nút trên chìa khóa
giúp tiết kiệm thời gian và tiện lợi
hơn trong quá trình sử dụng.

GIÁ ĐỂ CỐC

HỘP ĐỂ
GĂNG TAY

NGĂN ĐỂ ĐỒ
PHÍA TRƯỚC

NGĂN ĐỂ ĐỒ DƯỚI
GHẾ HÀNH KHÁCH

NGĂN ĐỂ ĐỒ
HAI BÊN

NGĂN ĐỂ ĐỒ
BÊN TRONG

HỐC CỬA TRƯỚC
VÀ NGĂN ĐỂ CHAI

HỘP DẦM
TRUNG TÂM

TÚI SAU
GHẾ HÀNH KHÁCH

HỐC CỬA SAU

MÓC ĐA DỤNG
(4 MÓC)

TẤM CHE NẮNG
CÓ GƯƠNG

RAIZE tối đa hoá không gian khi các hộc lưu trữ được trang bị tại
nhiều vị trí giúp nâng cao sự tiện lợi cho người sử dụng.
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ABS - Hệ thống
chống bó cứng phanh

HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ - BSM
Khi chuẩn bị chuyển làn đường, người cầm lái sẽ
nhận được thông báo nếu có xe khác chạy song song
hay chuẩn bị tiến vào vùng điểm mù, là những vị trí
khuất tầm nhìn của gương chiếu hậu.

HỆ THỐNG CẢNH BÁO PHƯƠNG TIỆN
CẮT NGANG - RCTA
Hệ thống phát hiện các xe di chuyển đến gần trong
vùng khó quan sát và đưa ra cảnh báo cho người lái.

EBD - Hệ thống
phân phối lực phanh
điện tử

HAC - Hệ thống hỗ trợ
khởi hành ngang dốc

TÚI KHÍ
Hệ thống gồm 6 túi khí nhằm hỗ trợ tối đa cho người lái và
hành khách khi xảy ra va chạm.
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CAMERA LÙI

CẢM BIẾN ĐỖ XE

Màn hình hiển thị hình ảnh được ghi từ camera lùi,
hỗ trợ xác định an toàn phía sau.

RAIZE được trang bị 2 cảm biến phía trước và
2 cảm biến phía sau. Khi phát hiện vật cản, hệ thống
sẽ phát ra tín hiệu âm thanh và hiển thị thông báo
trên màn hình giúp người lái dễ dàng nhận biết.

VSC & TRC - Hệ thống
cân bằng điện tử và
Hệ thống kiểm soát lực kéo
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Bán kính vòng quay tối thiểu 5.1m
giúp dễ dàng di chuyển trong
không gian chật hẹp nơi đô thị.

RAIZE là chiếc xe đô thị cỡ nhỏ được
trang bị động cơ 1.0 turbo có khả năng
tăng tốc tốt tương đương với động cơ
1.5L, đặc biệt khi chạy ở tốc độ thấp,
mức tiêu hao nhiên liệu lại ít hơn.

Hộp số tự động vô cấp cung cấp
hiệu suất nhanh và mượt mà, mang
lại cảm giác lái thú vị hơn.

345 mm

670 mm

RAIZE được thiết kế với nền tảng
khung gầm mới mang đến chiều
cao điểm hông tối ưu và tầm nhìn
tuyệt vời.
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Hệ thống treo và hệ thống khung gầm được phát triển mới với các biện pháp làm
giảm trọng lượng nhưng tăng độ cứng cáp, mang lại cảm giác lái êm ái và linh hoạt
trên nhiều loại địa hình.
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BẢN G THÔN G SỐ KỸ THU ẬT

PH Ụ K I Ệ N
NGOẠI THẤT
VÈ CHE MƯA
ỐP CẢN TRƯỚC

ỐP HƯỚNG GIÓ
SƯỜN XE

ỐP CẢN SAU

TEM DÁN SƯỜN XE

4.8

*

5.6
7.0

CHỤP ỐNG XẢ

Giảm

5% khi mua theo Combo 6 món phụ kiện Ngoại thất
(*) Chi tiết vui lòng liên hệ với Đại lý

TIỆN ÍCH

*Theo thông số từ nhà sản xuất. Toyota Việt Nam sẽ công bố thông số thực tế sau khi có Chứng nhận kỹ thuật từ Cục Đăng kiểm Việt Nam.

MÀU NGOẠI THẤT
BỘ HỖ TRỢ KHẨN CẤP
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HỘP LẠNH

KHAY HÀNH LÝ GẬP GỌN

TỰA LƯNG GHẾ

BƠM ĐIỆN

Trắng ngọc trai

Đỏ

Đen

Trắng / Đen

Xanh Ngọc Lam / Đen

Đỏ / Đen

Vàng / Đen
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