
Model Toyota C-HR 5-drzwiowy SUV 1.8
Hybrid 122 KM CVT Comfort

109 900 zł

Kolory zewnętrzne 3U5 Imperial Red 3 500 zł

Tapicerki Tapicerka materiałowa / Szara
podsufitka

Cena ostateczna 113 400 zł

Dane techniczne
Zużycie paliwa ** Norma emisji spalin EURO 6 AM

Zalecane paliwo bezołowiowa 95 lub więcej

Średnio (l/100 km, wartość minimalna) 4.8

Średnio (l/100 km, wartość maksymalna) 5.2

Zapamiętane samochody
Cvi73Wh2A

Toyota C-HR 5-drzwiowy SUV 1.8 Hybrid 122 KM CVT Comfort

* Podana cena nie zawiera kosztów montażu wybranych akcesoriów (nie dotyczy pakietów
akcesoryjnych w modelu Aygo). Sprawdź ceny u dilera. Wydrukowano 2020-01-20:



Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km, wartość minimalna) 109

CO2 Combined WLTP - Max (g/km) 109

**

Silnik Liczba i układ cylindrów 4, rzędowy

Pojemność skokowa (cm3) 1798

Średnica x skok (mm x mm) 80.5 x 88.3

Moc maksymalna (KM) 122

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min) 142/3600-

Stopień sprężania 13.0:1

Przekładnia Skrzynia biegów e-CVT

Osiągi Prędkość maksymalna (km/h) 170

0-100 km/h (sek) 11

Współczynnik oporu powietrza (Cx) 0.32

Masa i holowanie Masa własna (kg) 1420-1455

Masa holowanej przyczepy z hamulcami (kg) 725

Zawieszenie Zawieszenie przód kolumny MacPhersona

Zawieszenie tył podwójne wahacze

Hamulce Hamulce przód tarczowe wentylowane

Hamulce tył tarczowe

Koła i opony Rozmiar opon 215/60 R17

Wymiary zewnętrzne Długość całkowita 4390



Szerokość całkowita (mm) 1795

Wysokość całkowita (mm) 1555

Rozstaw osi (mm) 2640

Wymiary wewnętrzne Liczba miejsc 5

Ładowność Pojemność bagażnika (litry) 377

Układ jezdny Prześwit (mm) 142

Wygląd zewnętrzny
Styl Tylny zderzak w kolorze czarnym i nadwozia

Dyfuzor w kolorze czarnym

Dolny przedni grill we wzorze plastra miodu

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)

Lakierowane klamki zewnętrzne

Środkowy słupek w kolorze czarnym

Listwy drzwi w kolorze czarnym

Przedni zderzak w kolorze nadwozia

Opony i felgi Zestaw naprawczy do opon

17" felgi aluminiowe

Komfort Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Centralny zamek sterowany zdalnie

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu



System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)

Zdalnie otwierane drzwi bagażnika

Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych

Układ jezdny Tylny spojler

Bezpieczeństwo Kamera cofania

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu
na zadany tor jazdy (SC)

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Tempomat adaptacyjny (ACC)

Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

System stabilizacji toru jazdy (VSC)

Immobilizer

Trzecie światło stopu w technologii LED

System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Tylne lampy

Światła główne w technologii LED (Basic LED)

Światła przeciwmgielne

Wygląd wewnętrzny



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

Port AUX-IN

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

6 głośników

Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (8")

Port USB

Styl Górna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym

Miękkie materiały wykończeniowe górnej części deski rozdzielczej

Elektryczny hamulec postojowy

Wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów w kolorze czarnym

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Trójramienna kierownica obszyta skórą

Podłokietniki w drzwiach w kolorze czarnym

Nawiewy środkowe w kolorze czarnym

Chromowane klamki wewnętrzne

Wykończenie przednich drzwi w kolorze czarnym matowym

Wykończenie nawiewów środkowych w kolorze satynowego chromu

Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze satynowego chromu

Wykończenie górnej części deski rozdzielczej w kolorze fortepianowej czerni

Wykończenie kierownicy w kolorze fortepianowej czerni

Przeszycia kierownicy w kolorze czarnym

Nawiewy boczne w kolorze czarnym

Wykończenie nawiewu środkowego w kolorze satynowego chromu

Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze satynowego chromu



Komfort Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)

Uruchamianie silnika przyciskiem

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

Analogowy prędkościomierz

Centralny zamek

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2")

Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach

Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio

Przycisk na kierownicy do obsługi telefonu

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Elektrycznie regulowane szyby tylne

Podświetlenie bagażnika

Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników

Analogowy obrotomierz

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)

Przycisk na kierownicy do sterowania układem ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA)

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Przycisk na kierownicy do sterowania automatycznym ogranicznikiem prędkości
(ASL)

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40

System oświetlenia wnętrza



Szyby w przednich drzwiach z warstwą wygłuszającą

Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera
pierwszego rzędu oraz pasażerów drugiego rzędu

Fotele z profilowanym podparciem bocznym

Schowki i przestrzeń
bagażowa

Schowek w konsoli środkowej

Uchwyty w bagażniku do mocowania siatki

Zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia bagażu

Oświetlenie schowka

Wyposażenie
wewnętrzne

System Stop&Start

Bezpieczeństwo System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach
(ISOFIX)

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Fotele kierowcy i pasażera pierwszego rzędu w systemie WIL (Whiplash Injury
Lessening)

Aplikacja Konfigurator Toyoty zawiera dane i ceny aut i wyposażenia Toyoty. Dołożyliśmy
wszelkich starań, aby informacje zawarte w aplikacji były jak najbardziej aktualne i pozbawione
błędów. Jednakowoż, specyfikacje modeli i ceny mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia, dlatego Toyota nie udziela żadnej gwarancji na aktualność i dostępność
specyfikacji oraz cen w Konfiguratorze, a także na dostępność konkretnych modeli aut w
krajach, w których Konfigurator jest dostępny. Dodatkowo, zdjęcia i ilustracje produktów mogą
zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, które nie jest dostępne w standardowej wersji
auta. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące cen i specyfikacji należy
skontaktować się z Dilerem Toyoty. Wszystkie zamówienia modeli u Sprzedawców są
regulowane przez przepisy sprzedaży konsumenckiej.
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