
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY '20 (2020)
Szczegóły oferty

Wybrany model TOYOTA C-HR - MY

'20 (2020)

Rok produkcji 2020

Nadwozie 5-drzwiowy SUV

Silnik 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM

Skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna 4x2

Wersja Style

Kolor 070 Pearl White

Cena specjalna dla Państwa firmy

Całkowita cena katalogowa 129 621 PLN

90621-001



Cena katalogowa Cena specjalna

Cena wybranej wersji wyposażenia

Wybrane wyposażenie dodatkowe

070 Pearl White 3 500 zł

Dywaniki gumowe (2WD) 221 zł

Koszt montażu wyposażenia dodatkowego należy potwierdzić z dilerem

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY '20 (2020)
Kalkulacja dla Państwa firmy

125 900 zł



Bezpieczeństwo i nowe technologie

Fotele

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

Koła i opony

Komfort i funkcjonalność

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY '20 (2020)
Wyposażenie Twojego samochodu (1/3)

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)•
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu•
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)•
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)•
Elektryczny hamulec postojowy•
System automatycznego powiadamiania
ratunkowego (eCall)

•

System mocowania fotelików dziecięcych na
skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

•

System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)

•

System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)

•

Trzecie światło stopu w technologii LED•
Układ rozpoznawania znaków drogowych
(RSA)

•

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej
pasażera

•

Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego
fotela kierowcy

•

Fotele z profilowanym podparciem bocznym•
Podgrzewane fotele przednie•
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji
60:40

•

Immobilizer•

18" felgi aluminiowe polerowane w kolorze
czarnym (5 podwójnych szprych)

•

Zestaw naprawczy do opon•

Automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne

•

Centralny zamek sterowany zdalnie•
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Elektrycznie regulowane szyby przednie•
Elektrycznie regulowane szyby tylne•
Funkcja automatycznego opuszczania i
unoszenia szyb kierowcy i pasażera
pierwszego rzędu oraz pasażerów drugiego
rzędu

•

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej•
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu•
Kamera cofania•
Kieszenie w oparciach przednich foteli•
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)•
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy

•

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej
pasażera

•

Podgrzewana kierownica•
Podgrzewane lusterka zewnętrzne•
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy

•

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej
pasażera

•

Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie
pasażerskiej

•

Przednie i tylne czujniki parkowania•
Przycisk na kierownicy do obsługi telefonu•
Przycisk na kierownicy do sterowania
automatycznym ogranicznikiem prędkości
(ASL)

•

Przycisk na kierownicy do sterowania układem
asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA)

•

Przyciski na kierownicy do sterowania
systemem audio

•

Regulacja kolumny kierownicy w 2
płaszczyznach

•

Schowek w konsoli środkowej•
System oświetlenia wnętrza•



Komfort i funkcjonalność

Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Systemy multimedialne i nawigacji

Wygląd wnętrza

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY '20 (2020)
Wyposażenie Twojego samochodu (2/3)

Szyby w przednich drzwiach z warstwą
wygłuszającą

•

Uchwyty w bagażniku do mocowania siatki•
Układ detekcji przeszkód (ICS)•
Uruchamianie silnika przyciskiem•
Wskaźnik stanu hybrydowego układu
napędowego

•

Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)•
Zestaw haczyków w bagażniku do
zabezpieczenia bagażu

•

Automatyczne światła drogowe (AHB)•
Automatyczny wyłącznik świateł głównych•
Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych•
Światła do jazdy dziennej w technologii LED•
Światła główne w technologii LED (Basic LED)•
Światła przeciwmgielne•
System opóźnionego wyłączenia świateł po
zgaszeniu silnika (Follow me home)

•

Analogowy prędkościomierz•
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
(Shark-fin)

•

Chromowane listwy drzwi•
Dolny przedni grill we wzorze plastra miodu•
Dyfuzor w kolorze czarnym•
Lakierowane klamki zewnętrzne•
Podłokietniki w drzwiach w kolorze czarnym•
Przedni zderzak w kolorze nadwozia•
Przyciemniane szyby tylne•
Środkowy słupek w kolorze fortepianowej
czerni

•

Tylny spojler•
Tylny zderzak w kolorze czarnym i nadwozia•
Zderzak tylny z chromowanymi wstawkami•

6 głośników•
Kolorowy ekran dotykowy systemu
multimedialnego (8")

•

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
(4,2")

•

Obsługa stacji radiowych w technologii
cyfrowej DAB

•

Port USB•
System Bluetooth® umożliwiający
bezprzewodową łączność z telefonem

•

System multimedialny Toyota Touch® 2 z
integracją Android Auto™/Apple CarPlay™

•

Chromowane klamki wewnętrzne•
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą•
Górna część deski rozdzielczej w kolorze
czarnym

•

Kierownica obszyta skórą typu nappa•
Konsola centralna w kolorze fortepianowej
czerni

•

Miękkie materiały wykończeniowe deski
rozdzielczej

•

Nawiewy boczne w kolorze czarnym•
Nawiewy środkowe w kolorze czarnym•
Oświetlenie wnętrza z przodu•
Podświetlenie bagażnika•
Przeszycia kierownicy w kolorze czarnym•
System dodatkowego nastrojowego
oświetlenia wnętrza diodami LED

•

Wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów w
kolorze czarnym

•

Wykończenie górnej części deski rozdzielczej w
kolorze fortepianowej czerni

•

Wykończenie kierownicy w kolorze
fortepianowej czerni

•

Wykończenie konsoli centralnej w kolorze
fortepianowej czerni

•

Wykończenie konsoli dźwigni zmiany biegów w
kolorze czarnym

•
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Wygląd wnętrza

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY '20 (2020)
Wyposażenie Twojego samochodu (3/3)

Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze
satynowego chromu

•

Wykończenie nawiewów środkowych w kolorze
satynowego chromu

•

070 Pearl White 3 500 zł•
Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym 0 zł•
Dywaniki gumowe (2WD) 221 zł•



Dane środowiskowe

Poziom hałasu na postoju 66.6 dB(A)

Poziom hałasu podczas jazdy 65.0 dB(A)

Hamulce

Rodzaj przednich
hamulców

tarczowe
wentylowane

Rodzaj tylnych hamulców tarczowe

Masy i wymiary

Długość całkowita 4395 mm

Dopuszczalna masa przyczepy bez
hamulców

725
kg

Dopuszczalna masa przyczepy z
hamulcami

725
kg

Liczba miejsc 5

Maksymalna masa własna 1525 kg

Masa całkowita pojazdu 1930 kg

Minimalna masa własna 1485 kg

Minimalny promień skrętu (koła) 5.2 m

Pojemność bagażnika (do rolety) 358 l

Prześwit 142 mm

Rozstaw osi 2640 mm

Szerokość całkowita 1795 mm

Wysokość całkowita 1555 mm

Zwis przedni 935 mm

Zwis tylny 820 mm

Osiągi

Maksymalna prędkość 180 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h 8.2 s

Silnik

Liczba cylindrów 4, rzędowy

Maksymalna moc (KM) 152 KM

Maksymalna moc (kW) 109 KM

Maksymalny moment obrotowy silnika
elektrycznego

202
Nm

Maksymalny moment obrotowy silnika
spalinowego

190
Nm

Max obroty dla max mocy silnika
spalinowego

-
obr./min

Max obroty dla max momentu
obrotowego silnika spalinowego

5200
obr./min

Mechanizm zaworów 16-zaworowy VVT-i DOHC

Min obroty dla max momentu
obrotowego silnika spalinowego

4400
obr./min

Moc układu hybrydowego (KM) 184 KM

Obroty, przy których osiągana jest
maksymalna moc

6000
obr./min

Pojemność 1987 cm3

Skok cylindra 97.6 mm

Średnica cylindra 80.5 mm

Stopień sprężania (:1) 14.0:1

Układ wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk paliwa

Współczynnik oporu powietrza 0.32

Zawieszenie i opony

Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona

Rozmiar przednich opon 225/50 R18

Rozmiar tylnych opon 225/50 R18

Tylne zawieszenie podwójne wahacze

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY '20 (2020)
Dane techniczne (1/2)



Zużycie paliwa

Emisja CO2: średnio 120-128 g/km

Pojemność zbiornika paliwa 43 l

Zalecane paliwo Pb95 lub więcej

Zużycie paliwa: średnio 5,3-5,7 l/100km

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY '20 (2020)
Dane techniczne (2/2)


