TOYOTA C-HR

Valluta tänavad - võta kurve, püüa
pilke, jõua kohale. Sinu auto näitab
su hoiakut: silmapaistev stiil koos
sisemise enesekindlusega, mis eirab
tavasid. Efektse välimuse ja omapärase
olemuse poolest tuntud Toyota C-HR
on sulle ideaalne kaaslane. Istu
mugavasse salongi, haara rool ja asu
uue seikluse poole teele. Uus Toyota
C-HR täidab su ootused ja tulevik on
sinu päralt.
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TOYOTA C-HR

KÕIKE
MUUD KUI
TAVALINE
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AEG
RAPUTADA
MAAILMA
Maailm on täis tavalisi asju. Sina
aga paista teiste seast silma. Murra
tavasid ja usalda ebatavalist. Just
selline on ka Toyota C-HR: nurgelise
disainiga modernne kupee,
millest kiirgub dünaamilisust.
Sõiduki kompaktne kuju on linnas
liikumiseks ideaalne. Samas on need
omadused ühendatud jõulise hoiaku,
muljetavaldava võimsuse ja erakordse
võimekusega – see on kompromissitu
ood linnamaasturile. Seega püüdle
paremuse poole, ela iseendana ja
naudi seiklusi, mida elu toob.
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DISAIN
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SÕIDUOMADUSED

KIIRELT RAKENDUV
VÕIMSUS,
HÜBRIIDI
SUJUV JÕUDLUS
Kui elu on teekond, mida pead läbima, on just
uuenenud Toyota C-HR pilet avastamist ootavate
seikluste juurde. Pilkupüüdev, dünaamiline ja
erakordselt võimekas. Hetkeline kiirendus teeb
möödasõidu imelihtsaks ja võimas mootor saab
hakkama kõikides teeoludes – Toyota C-HR on valmis
teele asuma. Naudi sõidukogemust esmaklassilise
hübriidiga.
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HÜBRIID

TEE
KUULUB SULLE
Sujuv, võimekas ja veelgi
säästlikum uus Toyota C-HR on
nüüd saadaval kahe iselaadiva
hübriidmootoriga. Erakordse
jõudlusega uue 2,0-liitrise
dünaamilise hübriidmootoriga
mudel liigub linnatänavatel ja
kihutab kiirteedel, trotsides igal
võimalusel tavasid.

Tehnilised andmed
2,0 L HÜBRIID E-CVT
Võimsus 184 DIN hj
Kütusekulu* 5,3 l / 100 km
CO2 heitkogus* 119–120 g/km
0–100 km/h 8,2 sekundit
1,8 L HÜBRIID E-CVT
Võimsus 122 DIN hj
Kütusekulu* 4,9–5,0 l / 100 km
CO2 heitkogus* 110–112 g/km
0–100 km/h 11,0 sekundit
e-CVT = elektroonilise juhtimisega
sujuvalt muutuva ülekandearvuga
käigukast
* WLTP kombineeritud tsüklis
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TÄHELEPANU
KESKMES
ON PUHTAD
DETAILID
Tahaksid võtta viimast igast hetkest: kuidas sa
elad, töötad või lõõgastud. Uus Toyota C-HR
teab, mida see tähendab. Just sellepärast
kujundasime salongi nii nauditavaks.
Istmed, mis sind endasse haaravad, ja tugev
rombimuster, mis lisab prestiiži, tagavad nii
mugavuse kui ka stiili. Salongi sisemus on
kaetud pehmete materjalidega, millele lisavad
kontrasti modernsed läikivad mustad detailid.
Kui saabub õhtu, siis meeleolu muutub ja sind
ümbritseb taustavalgustuse pehme sinine
kuma. Toyota C-HRis puhkavad kõik meeled.
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MUGAVUS
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HELI

800 VATTI
KIRGE
NAUDI
SELGEID
TOONE JA
RIKKALIKKU
BASSI

Sa liigud koos muusikaga ja see
ei saakski teisiti olla. Spetsiaalne
JBLi helisüsteem annab selguse,
mida oled varem kogenud vaid
elavat muusikat kuulates –
Toyota C-HRiga saad kontserdi
igale poole kaasa võtta. Seega
ühenda nutitelefon ja kuula
lemmiklugusid, et saada selline
kogemus, nagu oleks artist sinu
autos.
Elus on muusikat, mängi seda
valjult.
Multimeedia
Mobiiliga ühendatud
Apple CarPlay™ ja Android Auto™
vahendusel saad kasutada ka oma
lemmikrakendusi, nagu Spotify,
WhatsApp, Audible, Google
Maps ja Waze, kõik on saadaval
Siri hääljuhtimise ja OK Google'i
vahendusel.
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SINA NAUDI
ELU,
MEIE TAGAME
OHUTUSE
Elu saginas on rahustav teada, et Toyota C-HRis on
tipptasemel ohutustehnoloogia. Samal ajal kui sina
keskendud oma elule, keskendub Toyota C-HR sinu
heaolule.
Pimeala monitor
Hoiatab juhti sõidukite eest,
mis võivad küljepeeglites
märkamatuks jääda.
Tagant ristsuunas läheneva
sõiduki hoiatus (automaatse
pidurdamisega)
Parkimiskohalt välja tagurdades
tuvastavad tagumised andurid
vasakult või paremalt lähenevad
sõidukid, hoiatavad juhti
ja pidurdavad kokkupõrke
vältimiseks.
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Kokkupõrke ennetussüsteem
koos jalgratturite ja jalakäijate
öösel tuvastamise funktsiooniga
Süsteem ühendab kaamera
ja radari, et tuvastada hämaras
jalakäijaid, jalgrattureid ja teel
olevaid sõidukeid. Kokkupõrkeohu
korral hoiatab süsteem juhti
helisignaali ja visuaalsete
hoiatustega ning aitab juhil
reageerida, rakendades pidurid,
et kokkupõrget vältida.
Nutikas pikivahe andur
Süsteem kasutab 360° pildi
loomiseks andureid, tuvastab
sõiduki ümber olevad objektid ja
annab enne pidurite rakendamist
helisignaali, et kokkupõrget
vältida.

OHUTUS
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ÜHENDA
TELEFON
VÕTA
SÕIDUST
VIIMAST
ELU KEEB SIIS, KUI
OLED ÜHENDUSES

Lihtne ja loogiline tehnoloogia muudab iga teekonna
paremaks. Saa tuttavaks Toyota Smart Connectiga.
Selle uuenduslik pakett Premium Connectivity
võimaldab nautida pilvepõhist navigeerimist,
hääljuhtimist, aga annab ka reaalajas teavet liikluse ja
teel toimuvate sündmuste kohta. Jõua igasse sihtkohta
õigeks ajaks – nutikas multimeedia teeb raske töö sinu
eest.
Lisateave: www.toyota.ee/MyT
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INTERNETIPÕHISED TEENUSED

LIHTNE, TASEMEL JA LÕBUS
Uus kaheksatolline puuteekraan
annab armatuurlaual hõlpsa
juurdepääsu Apple CarPlayle
ja Android Autole, et saaksid
kasutada oma lemmikuid
nutitelefoni rakendusi ja külluslikult
sõiduteavet. Samal ajal hoolitseb
MyT rakendus kõige muu eest. Jälgi
teekondi, broneeri hoolduse aeg
või isegi paranda hübriidi sõidustiili
kõigest nupuvajutusega. Täiusta
iga päeva Toyota Smart Connectiga.

OLE OMA TOYOTAGA
ALATI ÜHENDUSES
MyT nutitelefoni rakendus laseb
sul autoga suhelda asukohast
hoolimata. Planeeri kodus
teekondi ja otsi üles pargitud
auto. Funktsioon Hybrid Coaching
annab su sõidustiilist üksikasjaliku
ülevaate ning jagab kasulikku
tagasisidet, mis aitab suurendada
elektrirežiimis sõitmise osakaalu ja
parandada kütusesäästlikkust, et
saaksid oma hübriidist maksimumi
võtta.

Apple CarPlay on ettevõtte Apple Inc kaubamärk
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KOLLEKTSIOON
LEIA ENDALE IDEAALNE
KAASLANE

ACTIVE
Standardvarustus
— 17-tollised hõbedased valuveljed
(5 topeltkodaraga)
— LED-esituled
— Esitulede pesurid
— LED-päevatuled
— Tagaspoiler
— Hall iluliist armatuurlaua ülaosas
— Nutikas kohanduv kiirushoidik (iACC)
— Tahavaatekaamera
— Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2
— 8-tolline multimeediaekraan
— Apple CarPlayTM ja Android AutoTM
— MyT internetipõhised teenused
— Hall või must laekate
— Hämaraandur
— Kahetsooniline automaatne kliimaseade
— Nupust käivitus
— Soojendusega esiistmed
— 60 : 40 jaotusega kokkuklapitavad tagaistmed
— Eesmised ja tagumised elektriaknad
— Hädaabikutsesüsteem e-Call
— Toyota Safety Sense:
- Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos
jalakäijate ja jalgratturite öösel tuvastamisega
- Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)
koos rooli korrigeerimisega
- Sõiduraja abisüsteem (LTA)
- Automaatselt lülituvad kaugtuled (AHB)
- Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
- Ristmikul kokkupõrke leevendussüsteem (ICM)
- Roolimisabi kokkupõrgete vältimiseks
Pildil olev multimeediasüsteem on näidatud vaid illustratiivsel eesmärgil
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VARUSTUSTASEMED

TEE KANNAPÖÖRE
TUTVU TOYOTA C-HRI ENESEKINDLA
OLEMUSEGA

Must ja hall kangas helehallide
õmblustega

17-tollised hõbedased
valuveljed
(5 topeltkodaraga)
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VARUSTUSTASEMED

STYLE
AVALDA MULJET
SEA EESKUJU ROHKETE
LISAFUNKTSIOONIDEGA

Standardvarustus (lisaks varustustasemele ACTIVE)
— 18-tollised mustad eritöötlusega valuveljed
(5 topeltkodaraga)
— Toonklaas tagumistel akendel
— Toyota Smart Connect
— Pilvepõhine navigatsioon
— Must ja tumehall osaline kunstnahast viimistlus
— Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
— Vihmaandur
— Parkimisandurid ees ja taga
— Nutikas pikivahe andur (ICS)
— Soojendusega rool
— Vertikaalselt reguleeritav kõrvaliste
— Eesmised udutuled
— Elektriliselt klapitavad küljepeeglid
— Helesinise valgustusega eesmised topsihoidikud
— Helesinise valgustusega esiuksed
— Isetumenev tahavaatepeegel
Lisavarustus
— Kahetooniline kerevärv (ainult 2,0-liitrise
mootoriga)

Must ja tumehall osaline
kunstnahast viimistlus

18-tollised mustad
eritöötlusega valuveljed
(5 topeltkodaraga)
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VARUSTUSTASEMED

STYLE PLUS
Standardvarustus (lisaks varustustasemele STYLE)
— Kahetooniline kerevärv
— Elektriliselt reguleeritav juhiiste
— Nahast elementidega must perforeeritud
Alcantara®

ALATI ERILINE
SILMAPAISTEV VÄLIMUS JA TIPPTASEMEL
TEHNOLOOGIA

Nahast elementidega must
perforeeritud Alcantara®

18-tollised mustad
eritöötlusega valuveljed
(5 topeltkodaraga)
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LUXURY
Standardvarustus (lisaks varustustasemele STYLE)
— 18-tollised kroomitud valuveljed (10 topeltkodaraga)
— Bi-LED-esituled
— Tagumised LED-liittuled järjestikuste LEDsuunatuledega
— Eesmised udutuled (LED-tüüpi)
— Lombituled küljepeeglites
— Toyota Smart Connect Pro
— Navigatsioonisüsteem
— Orhideemustriga kangas nahkelementidega
— Niisutav Nanoe™ õhupuhasti
— Pimeala monitor (BSM)
— Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteem
(RCTA)
Lisavarustus
— Mustad või mustad ja pruunid nahkistmed koos
elektriliselt reguleeritava juhiistmega
— JBLi esmaklassiline 9 kõlariga helisüsteem
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VARUSTUSTASEMED

KOMPROMISSID POLE SINU JAOKS
UUEL TASEMEL LUKSUS, MIDA PEAD
ISEENESESTMÕISTETAVAKS

Orhideemustriga kangas
nahkelementidega

18-tollised kroomitud valuveljed
(10 topeltkodaraga)
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JBLi esmaklassiline helisüsteem on lisavarustuses
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VARUSTUSTASEMED

GR SPORT
Standardvarustus (lisaks varustustasemele
LUXURY)
— 19-tollised mustad eritöötlusega valuveljed
(5 topeltkodaraga)
— Piano Blacki värvi ülemine iluvõre
— Piano Blacki värvi esispoiler
— Piano Blacki värvi eesmiste udutulede katted
— Tumendatud klaasiga esituled
— Piano Blacki värvi ukseliist
— Piano Blacki värvi rattakoopaliist
— Piano Blacki värvi liist uste allosas
— Must Alcantara® koos mustast nahast
padjandite
ning hõbedaste ja punaste õmblustega
— Must laekate
— GR SPORTi märk tagaluugil
— Punased õmblused roolil

PAISTA SILMA
SPORTLIKU ELEGANTSE STIILIGA

Lisavarustus
— JBLi esmaklassiline 9 kõlariga helisüsteem

Must Alcantara® koos mustast
nahast padjandite ning hõbedaste
ja punaste õmblustega

19-tollised mustad
eritöötlusega valuveljed
(5 topeltkodaraga)
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LINNAMAASTURI
ENESEKINDLUS
SUURENDA OMA
TÕSISELTVÕETAVUST
LINNATÄNAVATEL

KAITSE EES,
KÜLGEDEL JA
TAGA
Iga väiksemgi detail on alati
stiilne. Näiteks põhjakaitsmetes
on ideaalselt ühendatud
kaitsefunktsioon ja stiilsus. Need
säilitavad sõiduki luksuslikku
välimust, kaitstes esiosa, külgi ja
tagaosa kriimustuste eest.
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LISATARVIKUD

KROOMITUD
ELEMENDID
Eesmistele udutuledele
on lisatud pilkupüüdvad
kroomdetailid.
Voolujoonelised kroomitud
küljeliistud sulanduvad sujuvalt
auto külgedega, luues
võimsa ja madala profiili.
Tagumine kroomist iluliist
teeb sõiduki välimuse veelgi
luksuslikumaks.
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ILU PEITUB
DETAILIDES

1.

2.

4.

3.

1.17-tollised hõbedased valuveljed (5 topeltkodaraga) - varustustaseme ACTIVE standardvarustuses
2. 18-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (5 topeltkodaraga) - varustustaseme STYLE ja STYLE PLUS standardvarustuses
3. 18-tollised kroomitud valuveljed (10 topeltkodaraga) - varustustaseme LUXURY standardvarustuses
4. 19- tollised mustad eritöötlusega valuveljed (5 topeltkodaraga) - varustustaseme GR SPORT standardvarustuses
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VELJED JA VIIMISTLUS

5.

1.

2.
4.

3.

1. Must ja hall kangas helehallide õmblustega - varustustaseme ACTIVE standardvarustuses
2. Must ja tumehall osaline kunstnahast viimistlus - varustustaseme STYLE standardvarustuses
3. Must Alcantara® nahkelementidega - varustustaseme STYLE PLUS standardvarustuses
4. Orhideemustriga kangas nahkelementidega - varustustaseme LUXURY standardvarustuses
5. Must Alcantara® mustast nahast padjandite ning hõbedaste ja punaste õmblustega - varustustaseme GR SPORT standardvarustuses
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1L0 Silver Metallic

1G3 Ash Grey*

209 Night Sky Black*

9AH Deep Amethyst*

3U5 Emotional Red II §

089 Platinum Pearl White§

040 Pure White

8X2 Hydro Blue*

1K3 Celestite Grey*

KOMBINEERI
JULGELT

VÄRVID

MUUDA
VAATENURKA,
PAISTA SILMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. 2MQ Pure White musta katusega
2. 2NB Ash Grey* musta katusega
3. 2NH Hydro Blue* musta katusega
4. 2TB Emotional Red II § musta katusega
5. 2TH Celestite Grey* musta katusega
6. 2TK Oxyde Bronze* musta katusega
* Metallikvärv

§

Pärlmuttervärv

7. 2VD Ash Grey* toonis Oxyde Bronze katusega
8. 2VE Night Sky Black* toonis Oxyde Bronze katusega
9. 2VF Dynamic Grey* musta katusega
10. 2VP Platinum Pearl White§ musta katusega
11. 2VU Silver Metallic* musta katusega
12. 2WP Platinum Pearl White§ toonis Oxyde Bronze
katusega

13. 2XE Deep Amethyst* musta katusega
14 2XF Deep Amethyst* musta katusega
15. 2XG Celestite Grey* hõbedase katusega
16. 2XH Night Sky Black* hõbedase katusega
17. 2XJ Oxyde Bronze* hõbedase katusega
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TEHNILISED ANDMED
KESKKONNAANDMED

2,0 l hübriid
e-CVT

1,8 l hübriid
e-CVT

Kütusekulu (määrus (EL) 2017/1153, muudetud määrusega (EL) 2017/1231)
Kombineeritud kiirused (l / 100 km)

5,3

4,9–5,0

Väike kiirus (l / 100 km)

4,8

4,2–4,3

Keskmine kiirus (l / 100 km)

4,3

3,9–4,0

Suur kiirus (l / 100 km)

4,7

4,4

Eriti suur kiirus (l / 100 km)

6,5

6,1–6,2

Soovitatav kütus

95 või kõrgem

95 või kõrgem

Kütusepaagi maht (liitrites)

43

43

Süsinikdioksiid, CO2 (määrus (EL) 2017/1153, muudetud määrusega (EL) 2017/1231)
Kombineeritud kiirused (g/km)

119–120

110–112

Väike kiirus (g/km)

109–110

95–97

Keskmine kiirus (g/km)

98

90–91

Suur kiirus (g/km)

106

98–100

Eriti suur kiirus

147–148

138–141

Heitgaasid (määrus (EÜ) nr 715/2007, mida on täiendatud määrusega (EL) 2018/1832)
Euroklass

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Süsinikoksiid, CO (mg/km)

190,5

130,7

Süsivesinikud, THC (mg/km)

19,9

15,8

Süsivesinikud, NMHC (mg/km)

17,2

13,7

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

4,9

1,9

Suitsuosakesed (mg/km)

–

–

Müratase möödasõidul (dB(A))

65

68

Seisva sõiduki müratase (dB(A))

66,6

68,4

Kütusekulu ja CO2 heitkogus on mõõdetud seeriatootmise mudelil kontrollitud keskkonnas Euroopa Liidu uue kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud
katsemenetlust (WLTP) käsitleva määruse (EL) 2017/1151 ja selle kehtivate muudatuste nõuete kohaselt. Iga sõiduki konfiguratsiooni puhul võidakse
lõplik kütusekulu ja CO2 heitkogus arvutada tellitud lisavarustuse põhjal. Sinu sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus võivad nendest mõõdetud
tulemustest erineda, sest neile avaldavad mõju nii sõidustiil kui ka teised tegurid (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, koorem, kaassõitjate
arv jne).
Lisateavet uue WLTP katsemeetodi kohta leiab aadressilt https://www.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
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TEHNILISED ANDMED

MOOTOR

2,0 l hübriid
e-CVT

1,8 l hübriid
e-CVT

Mootori kood

M20A-FXS

2ZR-FXE

Silindrite arv

Reas 4

Reas 4

Klapimehhanism

DOHC, 16 klappi, VVT-i

DOHC, 16 klappi, VVT-i

Kütusesüsteem

Elektrooniline sissepritse

Elektrooniline sissepritse

Kubatuur (cc)

1987

1798

Silindri läbimõõt × kolvikäik (mm × mm)

80,5 × 97,6

80,5 × 88,3

Surveaste

14,0 : 1

13,0 : 1

Suurim võimsus (DIN hj)

152

98

Suurim võimsus (kW / p/min)

112/6000

72/5200

Suurim pöördemoment (Nm / p/min)

190/4400–5200

142/3600

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj)

184

122

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW)

135

90

2,0 l hübriid e-CVT

HÜBRIIDAKU

EESMINE ELEKTRIMOOTOR

Tüüp

Püsimagnetiga mootor

Tüüp

Nikkel-metallhüdriidaku

Suurim võimsus (kW)

80

Nimipinge (V)

216,0

Suurim pöördemoment (Nm)

202

Akumoodulite arv

180

Suurim pinge (V)

650

Aku võimsus (3 h), Ah

6,5

1,8 l hübriid e-CVT

HÜBRIIDAKU

EESMINE ELEKTRIMOOTOR

Tüüp

Püsimagnetiga mootor

Tüüp

Liitiumioon

Suurim võimsus (kW)

53

Nimipinge (V)

207,2

Suurim pöördemoment (Nm)

163

Akumoodulite arv

56

Suurim pinge (V)

600

Aku võimsus (3 h), Ah

3,6

SÕIDUOMADUSED

2,0 l hübriid
e-CVT

1,8 l hübriid
e-CVT

Tippkiirus (km/h)

180

170

0–100 km/h (s)

8,2

11,0

Õhutakistustegur

0,32

0,32

e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast
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TEHNILISED ANDMED
MASSID JA PUKSEERIMISVÕIME

2,0 l hübriid
e-CVT

1,8 l hübriid
e-CVT

Täismass (kg)

1930

1860

Tühimass (kg)

1485–1520

1420–1460

Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg)

725

725

Ilma piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg)

725

725

VEDRUSTUS

2,0 l hübriid
e-CVT

1,8 l hübriid
e-CVT

Ees

McPhersoni küünalvedrustus

McPhersoni küünalvedrustus

Taga

Topeltõõtsharkidega vedrustus

Topeltõõtsharkidega vedrustus

PIDURID

2,0 l hübriid
e-CVT

1,8 l hübriid
e-CVT

Ees

Ventileeritud ketaspidurid

Ventileeritud ketaspidurid

Taga

Ketaspidurid

Ketaspidurid

VÄLISMÕÕTMED

2,0 l hübriid
e-CVT

1,8 l hübriid
e-CVT

Välispikkus (mm)

4395/4400**

4385/4400**

Välislaius (mm)

1795

1795

Väliskõrgus (mm)

1555

1555

Esirööbe (mm)

1540

1540/1550

Tagarööbe (mm)

1550/1545**

1550/1560/1545**

Esiülend (mm)

940/945**

940/945**

Tagaülend (mm)

815

805/815**

Teljevahe (mm)

2640

2640

SISEMÕÕTMED

2,0 l hübriid
e-CVT

1,8 l hübriid
e-CVT

Salongi pikkus (mm)

1800

1800

Salongi laius (mm)

1455

1455

Salongi kõrgus (mm)

1210

1210

** Varustustase GR SPORT
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TEHNILISED ANDMED

PAKIRUUMI MAHT

2,0 l hübriid
e-CVT

1,8 l hübriid
e-CVT

Pakiruumi maht (5 istet üleval; kuni aknani) (l)

358

377

Pakiruumi maht (2 istet üleval; kuni katuseni) (l)

1102

1164

ROOLISÜSTEEM

2,0 l hübriid e-CVT

1,8 l hübriid e-CVT

Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m)

10,4

10,4
CHR4012_19

e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast
CHR4010_19

1555 mm

CHR4011_19

1540/1550 mm

1545/1550/1560 mm

1795 mm

1795 mm

940/
945 mm

2640 mm

805/
815 mm

4385/4395/4400 mm
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VARUSTUS
VÄLISKUJUNDUS

Active

Style

Style Plus

Luxury

GR SPORT

17-tollised valuveljed (5 kodaraga) (215/60R17)



–

–

–

–

18-tollised valuveljed (225/50R18)

–





–

–

18-tollised kroomitud valuveljed (10 topeltkodaraga) (225/50R18)

–

–

–



–

19-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (225/45R19)

–

–

–

–



Rehvirõhu jälgimise süsteem (TPWS)











Rehviparanduskomplekt











LED-esituled







–

–

Bi-LED-esituled

–

–

–





Kohanduvate esitulede süsteem (AFS)

–

–

–

–



Käsitsi reguleeritava kõrgusega esituled









–

Kohanduva kõrgusega esituled

–

–

–

–



Esitulede pesurid











Follow Me Home'i funktsiooniga esituled











LED-päevatuled











Tagumised LED-pidurituled

–

–

–





Kõrgele paigutatud pidurituli (LED-tüüpi)











Tagumised LED-liittuled järjestikuste LED-suunatuledega

–

–

–





Eesmised udutuled (pirnitüüpi)

–





–

–

Eesmised udutuled (LED-tüüpi)

–

–

–





Elektrilised soojendusega küljepeeglid











Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid

–









Lombituled küljepeeglites

–

–

–





Kroomitud ukseliist

–







–

Piano Blacki värvi ukseliist

–

–

–

–



Tagaspoiler











Haiuimekujuline antenn











Toonklaas tagumistel akendel

–









Kahetooniline kerevärv

–

*



*



GR SPORTI spetsiaalsed väliselemendid

–

–

–

–



SALONG

Active

Style

Style Plus

Luxury

GR SPORT

Valgustusega sisenemissüsteem











Juhi ja kõrvalistuja päikesesirm koos peegli ja valgustiga











Tekstiilist põrandamatid











Juhi ja kõrvalistuja abikäepide











12 V pistikupesa ees











Helesinise valgustusega eesmised topsihoidikud

–









Helesinise valgustusega esiuksed

–
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VARUSTUS

SALONG

Active

Style

Style Plus

Luxury

GR SPORT

GR SPORTI spetsiaalsed salongielemendid

–

–

–

–



GR SPORTI alumiiniumist lävepakuliistud

–

–

–

–



ISTMED

Active

Style

Style Plus

Luxury

GR SPORT

Istmekatted: kangas



–

–

–

Istmekatted: kangas ja kunstnahk

–



–

–

–

Istmekatted: Alcantara® ja nahk

–

–



–

–

Istmekatted: osaline nahkkate (must ja pruun)

–

–

–



–

Istmekatted: must nahk ja elektriliselt reguleeritav juhiiste

–

–

–



–

Istmekatted: must ja pruun nahk ning elektriliselt reguleeritav
juhiiste

–

–

–



–

Istmekatted: Alcantara® (GR SPORT)

–

–

–

–



Reguleeritava kõrgusega juhiiste











Reguleeritava kõrgusega kõrvaliste

–









Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel











Elektriliselt reguleeritav juhiiste

–

–



–



Soojendusega esiistmed











60 : 40 jaotusega kokkuklapitavad tagaistmed











Taskud juhi- ja kõrvalistme seljatoe tagaküljel

–









MUGAVUS

Active

Style

Style Plus

Luxury

–

GR SPORT

Kahetsooniline automaatne kliimaseade











Niisutav NanoeTM õhupuhasti

–

–

–





Nutikas kohanduv kiirushoidik (iACC)











Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)











Kallutatav teleskooproolisammas











Nahkkattega rool











Soojendusega rool

–









Nahkkattega käigukanginupp











Eesmised elektriaknad











Tagumised elektriaknad











Automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakendel











Eesmine käetugi











Vihmaandur

–









Hämaraandur











Elektriline ja puldiga kesklukustus











Käivitusnupp











 = standardvarustus



= lisavarustus

–

= pole saadaval

* ainult 2,0-liitrise mootoriga
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VARUSTUS
MUGAVUS

Active

Style

Style Plus

Luxury

GR SPORT

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

–







Isetumenev tahavaatepeegel

–









Elektriline seisupidur











Parkimisandurid ees ja taga

–









Nutikas pikivahe andur (ICS)

–









MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID

Active

Style

Style Plus

Luxury



GR SPORT

Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2



–

–

–

–

8-tolline multimeediaekraan











MyT internetipõhised teenused











Toyota Smart Connect

–





–

–



Toyota Smart Connect PRO

–

–

–



Pilvepõhine navigatsioon

–





–

–

Navigatsioonisüsteem

–

–

–





Mobiilseadme ühendamine (Apple CarPlayTM ja Android AutoTM)











Haiuimekujuline antenn











Digitaalne heliringhääling (DAB)











6 kõlarit











JBLi esmaklassiline 9 kõlariga helisüsteem

–

–

–

**



Lisasisend ja USB-pesa











Bluetooth®-i vabakäesüsteem











4,2-tolline värviline TFT-universaalnäidik











Tahavaatekaamera (staatiliste juhistega)











PANIPAIGAD

Active

Style

Style Plus

Luxury

GR SPORT

Valgustusega kindalaegas











Taskud esiustes











Käetugi konsoolilaekaga











Topsihoidikud ees ja taga











Taskud juhi- ja kõrvalistme seljatoe tagaküljel

–









Pakiruumikate











40

VARUSTUS

OHUTUS

Active

Style

Style Plus

Luxury

GR SPORT

Active
Blokeerumisvastased pidurid (ABS) koos elektroonilise
pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)











Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)











Veojõukontroll (TRC)











Nõlvaltstardiabi (HAC)











Esi- ja tagaistmete turvavööde kinnitamise meeldetuletus











Lapselukk











Immobilisaator











Pimeala monitor (BSM)

–

–

–





Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteem (RCTA)

–

–

–





Toyota Safety Sense











Hädaabikutsesüsteem e-Call











Eesmised SRS-turvapadjad











Eesmised SRS-külgturvapadjad











SRS-turvakardinad (ees ja taga)











Juhi SRS-põlveturvapadi











Kõrvalistuja turvapadja sisse-väljalülitamine











Turvavööde eelpingutid ja jõupiirikud











ISOFIX-istmekinnitid











Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate ja
jalgratturite tuvastamise funktsiooniga
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA) koos rooli
korrigeerimisega
Sõiduraja abisüsteem (LTA)
Automaatsed kaugtuled (AHB)
Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
Ristmikul kokkupõrke leevendussüsteem (ICM)
Roolimisabi kokkupõrgete vältimiseks
Passiivohutus

– = pole saadaval
 = lisavarustus
 = standardvarustus
** varustustasemel Luxury ainult koos lisavarustusse kuulutave mustade ja pruunide nahkistmetega
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TOYOTA
TAGAB
TÄIELIKU
MEELERAHU
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MEELERAHU

TOYOTA TAGAB
TÄIELIKU MEELERAHU
KVALITEETNE TEENINDUS

ORIGINAALLISAVARUSTUS

Toyota vajab vähemalt iga kahe aasta
või 30 000 km tagant (olenevalt sellest,
kumb täitub enne) seisundi ja ohutuse
kontrolli. Vahekontroll on vajalik igal
aastal või 15 000 km tagant.

Toyota tarvikud on välja töötatud ja
toodetud sama suure hoole, kvaliteedi
ja üksikasjalikkusega nagu Toyota
sõidukidki. Kõigil tarvikutel on
3-aastane garantii, kui need ostetakse
koos sõidukiga*.

VÄIKESED HOOLDUSKULUD
Kõik Toyota sõidukid on projekteeritud
ja toodetud nii, et hoolduskulud oleks
võimalikult väikesed.
ORIGINAALVARUOSAD
Toyota kvaliteedi tagamiseks
kasutatakse sõidukites ainult
heakskiidetud originaalvaruosi.
TÄIENDAV OHUTUS
Toyota põhjalik ohutussüsteem
peab vastu kindlustusvaldkonna
karmile viieminutilise rünnaku katsele.

TOYOTA EUROCARE’I MAANTEABI
Naudi meelerahu, sõites täiendava
Toyota Eurocare’i maanteeabiga 40-s
Euroopa riigis.
TOYOTA RELAX GARANTII
Garantii kuni 10 aastaks või 185 000
kilomeetri täitumiseni. Toyota Relax
garantii hakkab kehtima tootjagarantii
lõppemisel eeldusel, et sõiduki
hooldused on teostatud vastavalt
tootja nõuetele ametlikus Toyota
esinduses. Toyota Relax garantii kehtib
kuni järgmise korralise hoolduseni ehk
tavapäraselt 12 kuud või läbisõidu 15
000 km täitumiseni, olenevalt sellest,
kumb enne täitub. See pikeneb pärast
igat hooldust. Täpsemat infot saad
Toyota edasimüüjalt ning Sinu sõiduki
hoolduse intervallid on kirjas omaniku
käsiraamatus.

Lisateavet meelerahu kohta leiad veebilehelt
https://www.toyota.ee/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories
* Garantii üksikasjade täpsustamiseks võta ühendust edasimüüjaga.
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UUS TOYOTA C-HR HÜBRIID
KÕIKE MUUD KUI TAVALINE
toyota.ee

Elamuse jätkamiseks
skanni
seda ruutkoodi.
Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris kirjeldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad
kohalikest tingimustest ja nõuetest ning võivad seetõttu erineda sinu piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest. Tehniliste andmete ja varustuse üksikasjade
kohta saad teavet kohalikust müügiesindusest. • Sõiduki kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Toyota Motor Europe jätab
endale õiguse muuta etteteatamiseta tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. • © 2022 Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota
Motor Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.
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