


TuTvusTame Teile  
TäiesTi uuT Tüüpi auToT

Teemandi miTmekülgsesT peensusesT 
ning jõulisesT välimusesT ja väga 

väljendusrikasTesT joonTesT 
inspireeriTud uhiuus ToyoTa C-hR  

on lihTsalT unusTamaTu.



sporTlik välimus looB mulje 
liikumisesT isegi paigal seisTes. 
JÕuLisE hoiaKu ja kõrge 
aseTusega juhikoha 
komBineerimisel on sündinud 
TäiesTi uuT Tüüpi auTo. 

Tagaosas Toovad eripärased 
Bumerangikujulised 
TagaTuled, millesse kuuluvad 
ka omanäolised led-riBaTuled, 
ToyoTa C-hrile omase hoiaku 
veelgi selgemini esile, samal 
ajal kui TERavaJoonELinE 
TagaLuuK ja Tagumine 
põrkeraud TäiusTavad auTo 
välimusT.
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ToyoTa safETy sEnsE’i 
ohuTussüsTEEm
ohuTus on ka sTiilse ToyoTa C-hri 
puhul esmaTähTis. sõidukisse, 
mille sTandardvarusTusse 
kuuluvad TäiusTaTud ToyoTa 
safeTy sense’i ohuTussüsTeemi 
Tehnoloogiad, on inTegreeriTud 
miTmesuguseid Teie ja Teie 
kaassõiTjaTe ohuTusT Tagavaid 
akTiivseid ja enneTavaid 
süsTeeme, kaasa arvaTud: 
KoKKupÕRKE EnnETussüsTEEm 
(koos jalakäijaTe TuvasTamise 
funkTsiooniga), Kohanduv 
KiiRushoidiK, sÕiduRaJaLT 
LahKumisE hoiaTussüsTEEm 
koos rooli korrigeerimisega, 
auTomaaTsEd KaugTuLEd ja 
LiiKLusmäRKidE JäLgimisE süsTEEm 
– need kindlusTunneT sisendavad 
Tehnoloogiad aiTavad Teil 
hädaohTu välTida.



miKs ToyoTa C-hR hübRiid? 
ToyoTa hüBriidTehnoloogiaga on 
Teie igapäevased sõidud lihTsamad 
ja nauditavamad. ElEktrirEžiimil 
kulgedes võiTe rahumeeli puhaTa 
mürasT ning kogeda Täielikku 
meelerahu. hüBriidi akuT ei pea 
Te laadimiseks seinapisTikusse 
ühendama. aku laeB ennasT sõidu 
ajal ise nii BensiinimooTorisT kui ka 
pidurdamisel TekkivasT energiasT. 
ja mis kõige TähTsam - hüBriid 
TooB Teile nii märkimisväärse 
küTusekokkuhoiu kui näiTaB 
ka Teie keskkonnaTeadlikku 
mõTTeviisi. ToyoTa hüBriidide Co2 
heiTmekogused on oma klassi 
madalaimad. 
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mooToRid

1,8-LiiTRisE bEnsiinimooToRiga hübRiid
vÕimsus  122 hj 
KüTusEKuLu* alaTes 3,8 l / 100 km
Co2 hEiTKogus* alaTes 86 g/km
KäiguKasT auTomaaTkäigukasT
JÕuüLEKannE esivedu

1,2-LiiTRinE TuRbobEnsiinimooToR
vÕimsus 116 hj 
KüTusEKuLu* alaTes 5,9 l / 100 km
Co2 hEiTKogus* alaTes 134 g/km
KäiguKasT manuaalkäigukasT ja 
auTomaaTkäigukasT
JÕuüLEKannE esivedu ja nelikvedu

* komBineeriTud Tsükkel, ooTaB lõplikku TüüBikinniTusT.
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auTo sisemuses TerviTaB 
Teid kvaliTeeTne salong, 
mis pakuB mugavusT 
viiele Täiskasvanule. 
Teid ümBriTsevad voogav 
juhikeskne armaTuurlaud 
ning konTuuridega 
nahkisTmed, võimaldades 
Teil kõike konTrollida... 
oLLa TEgEvusE KEsKmEs.
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aCTivE

17-Tollised valuveljed
ToyoTa safeTy sense’i ohuTussüsTeem
kohanduv kiirushoidik
kaheTsooniline auTomaaTne kliimaseade
mulTimeediasüsTeem ToyoTa TouCh® 2
TahavaaTekaamera
BlueTooTh®-vaBakäesüsTeem
4,2-Tolline värviline TfTuniversaalnäidik
led-päevaTuled
vihma- ja hämaraandur
iseTumenev TahavaaTepeegel
nahkkaTTega rool
soojendusega esiisTmed
eesmised ja Tagumised elekTriaknad
nupusT käiviTus (ainulT hüBriidil)
elekTrooniline seisupidur
eesmised uduTuled
usB-pisTik 

hind alaTes 20 660 €
kuumakse alaTes 208 €

pÕhivaRusTus 



dynamiC
põhivarusTus lisaks  
varusTusTasemele aCTive:
18-Tollised valuveljed  
Toonklaas  
soojendusega rool  
võTmeTa sisenemis- ja käiviTussüsTeem
elekTriliselT kokkuklapiTavad küljepeeglid
ToyoTa TouCh® 2 & go navigaTsioonisüsTeem
kaheTooniline kerevärv  

hind alaTes 23 070 €
erihind* alaTes 21 850 €
kuumakse alaTes 232 €

LuxuRy
põhivarusTus lisaks  
varusTusTasemele aCTive:
18-Tollised valuveljed  
Toonklaas  
soojendusega rool  
võTmeTa sisenemis- ja käiviTussüsTeem
elekTriliselT kokkuklapiTavad küljepeeglid
ToyoTa TouCh® 2 & go navigaTsioonisüsTeem
osaliselT nahkkaTTega isTmed  
lihTne nuTikas parkimisaBi (lihTne ipa) 
parkimisandurid ees ja Taga  
niisuTav nanoeTm õhupuhasTi    

hind alaTes 23 480 €
erihind* alaTes 22 150 €
kuumakse alaTes 236 €

dynamiC pLus
põhivarusTus lisaks  
varusTusTasemele dynamiC:
led-esiTuled
led-uduTuled
led-TagaTuled
pimeala moniTor (Bsm)  
TaganT risTsuunas läheneva sõiduki  
hoiaTus (rCTa)

hind alaTes 24 810 €
erihind* alaTes 23 500 €
kuumakse alaTes 250 €

LuxuRy pLus
põhivarusTus lisaks  
varusTusTasemele luxury:
led-esiTuled
led-uduTuled
led-TagaTuled
pimeala moniTor (Bsm)  
TaganT risTsuunas läheneva sõiduki  
hoiaTus (rCTa)

hind alaTes 25 220 €
erihind* alaTes 23 800 €
kuumakse alaTes 254 €

nooruslikele ja disainiTeadlikele, kes 
väärTusTavad uuendusi ja soovivad auToT, 

mis paisTaB linnas silma.

rafineeriTud ja TäiusTaTud varusTusTase luxury 
on loodud kvaliTeeTi, mugavusT ja TehnoloogiaT 

hindavale juhile.

* Kehtib kuni 31.12.2016 või kuni sõidukeid laos jätkub.  
Kombineeritud kütusekulu 3,8-6,3 l / 100 km, CO2 emissioon 86-144 g/km. Ostes Toyota Liisinguga 20 310 -eurose netohinnaga Toyota C-HR 15% sissemaksega, on aastane 
fikseerimata intressimäär 1,99% + 3 kuu EURIBOR ja krediidikulukuse määr 2,10% aastas. Krediidi kogusumma 60 kuu jooksul on 22 130,79 eurot, milles sisalduvad finantseerimise 
eeltingimuseks oleva kasko- ja liikluskindlustuse maksed. Kogukulu arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive ega hindamisakti tasu. 
Pakkumine kehtib kuni 31.12.2016. Finantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Lõplikud liisingutingimused sõltuvad mudelist, kliendist ja valitud lisavarustusest. 
Tutvuge liisingutingimustega toyota.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
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ToyoTa navi TouCh® 2 & go*

planeerige Teed nuTikalT!
• PuutEEkraan
• 3 aastat tasuta kaardiuuEndusi

hind: 690 €**

*eeldaB ToyoTa TouCh® 2 mulTimeedia süsTeemi olemasolu.
** hind kehTiB lisavarusTuse Tellimisel koos uue auToga.

LisavaRusTus

Skaneerige kood 
ja tutvuge Naviga 

lähemalt siin: 



vaLuvELgEdEL TaLvEREhvid

sääsTke suvevelgi karmisT TalvesT 

ning muuTke rehvivaheTus veelgi  

kiiremaks ja mugavamaks!  

rehvikomplekTis on ToyoTa 17-Tollised 

originaalvaluveljed  (pildil) koos  

Tippklassi lamellrehvidega  

BridgesTone Blizzak dm-v2. 

hind: 1549 € 

REhvidE hoiuKoTid, 4 TK

kaiTsevad hoiusTamisel rehve ja  

velgi vigasTusTe eesT, mugav sang  

lihTsusTaB rehvi kandmisT. 

hind: 49 €

RaTTa LuKKmuTRid

karasTaTud TerasesT kroomiTud 

ümara profiiliga lukkmuTrid koos 

ainulaadse koodvõTmega kaiTsevad 

TõhusalT Teie väärTuslikke valuvelgi.

hind: 49 €
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* Tehnilised andmed ootavad lõplikku tüübikinnitust.          § 18-tolliste valuvelgedega
M/T = manuaalkäigukast          Multidrive S = variaatorülekandega automaatkäigukast (CVT)          e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast          
FWD = esivedu          AWD = nelikvedu
Reklaammaterjalis kajastatud andmed on võetud vastavate tootjate avalikelt kodulehtedelt.

TehNiliSed aNdmed 1,2-liiTRiNe TURBO 1,8-liiTRiNe VVT-i hYBRid
mootor
Silindrite arv ja paigutus Reas 4 Reas 4
Kütuse tüüp Bensiin Bensiin
Klapimehhanism 16 klappi, DOHC, VVT-iW 16 klappi, DOHC, VVT-i
Töömaht cm3 1197 1798
Suurim võimsus kW (DIN hj) / p/min 85(116)/5200-5600 90(122)/5200
Suurim pöördemoment Nm / p/min 185/1500-4000 142/3600
Emissiooniklass Euro 6 Euro 6
Sõiduomadused
Käigukast 6 M/T Multidrive S e-CVT
Jõuülekanne FWD FWD AWD FWD
Suurim kiirus km/h 190 185 180 170
Kiirendus 0–100 km/h, s 10,9 11,1 11,4 11,0
Kütusekulu*
Kombineeritud tsükkel l / 100 km 5,9/6,0§ 5,9/5,9§ 6,3/6,3§ 3,8/3,9§

Maanteel l / 100 km 5,1/5,1§ 5,1/5,1§ 5,6/5,7§ 4,1 /4,1§

Linnas l / 100 km 7,4/7,4§ 7,3/7,3§ 7,6/7,6§ 3,4/ 3,5§

CO2 heitkogus*
Kombineeritud g/km 135/136§ 134/135§ 143/144§ 86 / 87§

Pidurid
Ees Ventileeritud ketaspidurid
Taga Ketaspidurid
Vedrustus
Ees MacPhersoni vedrustus
Taga Mitmik-õõtshoob vedrustus
Peamised mõõtmed
Pikkus mm 4360
Laius mm 1795
Kõrgus mm 1565 1555
Teljevahe mm 2640
Vähim pöörderaadius m 5,2
Kliirens m 160 148
Sõiduki mass
Tühimass kg 1320 - 1425 1390-1440 1460-1510 1380-1460
Täismass kg 1845 1865 1930 1860
Piduritega/piduriteta haagise suurim lubatud mass kg 1300/720 1100/720 725/725
Kandevõime
Pakiruumimaht (VDA), viis istet üleval, l 377



Pikkus
mm

Laius
mm

TOYOTA C-HR 4360 1795

NISSAN QASHQAI 4377 1806

HONDA HR-V 4294 1772

NISSAN JUKE 4135 1765

UUS TOYOTA C-HR 
ÜLLATAB SUURUSEGA



Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris avaldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad 
kohalikest tingimustest ja nõuetest ning võivad seetõttu teie piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest erineda. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade 
kohta saate teavet kohalikust müügiesindusest. • Sõiduki kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Brošüüris olevate ruutkoodide 
loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta selle eest, kui teil ei õnnestu mõnda ruutkoodi lugeda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse ette 
teatamata muuta tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. • © 2016, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Selle väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe’i 
eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.

toyota.ee

et elamus kestaks 
edasi, skaneerige 
seda ruutkoodi.

vaRusTusTasE dynamiC 1190 €*
(lisaks active varustustasemega auto hinnale)
18-Tollised valuveljed
võTmeTa sisenemis- ja käiviTussüsTeem
soojendusega rool
ToyoTa TouCh® 2 & go navigaTsioonisüsTeem
kaheTooniline kerevärv

TuTvumispaKKumisEd 

vaRusTusTasE LuxuRy 1490 €*
(lisaks active varustustasemega auto hinnale)
18-Tollised valuveljed
soojendusega rool
võTmeTa sisenemis- ja käiviTussüsTeem
ToyoTa TouCh® 2 & go navigaTsioonisüsTeem
osaliselT nahkkaTTega isTmed
lihTne nuTikas parkimisaBi (lihTne ipa) 
parkimisandurid ees ja Taga

* TuTvumispakkumine kehTiB kuni 31.12.2016 või kuni  
sõidukeid laos jäTkuB.


