Не поемай по пътя – завладей го!
Направи завой, накарай минувачите да
се обърнат, ускори събитията! Твоят
дух и настроение се отразяват и в твоя
автомобил, излъчвайки ярък стил и
вътрешна увереност, които не понасят
скуката. Затова емблематичният
със своя поразителен външен вид
и нетрадиционен дух Toyota C-HR
е твоят идеален спътник. Заеми
мястото си в пищния интериор, грабни
волана в ръцете си и полети към нови
приключения. С новия Toyota C-HR ще
задоволиш стремежите и ще завладееш
бъдещето си.
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TOYOTA C-HR

ИЗБЯГАЙ ОТ
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ВРЕМЕ Е ДА
РАЗБУДИШ
Постави ярък акцент в сивия свят на
обичайното. Отхвърли традициите,
наруши правилата и повярвай в
необикновеното. Новият Toyota C-HR
олицетворява именно тези ценности.
Едно модерно спортно купе с остри
линии и дизайн с ярки форми, което
излъчва динамизъм и въплъщава
съвременната градска мобилност в
компактния си силует. Едновременно
с това впечатление правят широката,
стабилна позиция, страхотната мощ
и невероятните способности на пътя,
отразяващи идеала за модерния SUV.
Така че бъди страхотен, живей
истински пълноценно и се
наслаждавай на приключенията
всеки ден.
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ДИЗАЙН
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ЗАДВИЖВАНЕ

МИГНОВЕНА МОЩ ,
ДИНАМИКА

Ако животът е пътешествие, което трябва да се изживее,
то новият Toyota C-HR е ключът, който ще отвори вратата
към все още неоткритите за теб приключения. Завладяващ,
динамичен и изключително ефективен, с мигновено
ускорение, което превръща изпреварването в детска
игра и безупречно задвижване, способно да се справи
с всяко предизвикателство. Toyota C-HR е винаги готов и
нетърпелив да те понесе напред. Добре дошъл в
следващото ниво на хибридно изживяване.
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ХИБРИД

ПЪТЯТ
Е ТВОЙ

Със своето плавно, ефективно и
още по-икономично задвижване,
новият Toyota C-HR вече предлага
избор от два самозареждащи се
хибридни варианта.
С изключителната динамика на
новия 2.0-литров Hybrid Dynamic
Force, новият модел буквално
пронизва градските улици, лети
вдъхновено по магистралите и
използва всяка възможност да се
отличи сред останалите.

Спецификации

HYBRID
2.0-ЛИТРОВ
БЕНЗИНОВ ХИБРИД E-CVT
Мощност 184 к.с.
Разход на гориво* 5,2–5,7 л/100 км
CO2 emissions* 119–128 г/км
Ускорение 0–100 км/ч 8,2 секунди
HYBRID
1.8-ЛИТРОВ
БЕНЗИНОВ ХИБРИД E-CVT
Мощност 122 к.с.
Разход на гориво* 4,8–5,2 л/100 км
CO2 емисии* 109–118 г/км
Ускорение 0–100 км/ч 11,0 секунди
PETROL
1.2-ЛИТРОВ
БЕНЗИНОВ TУРБО 6 M/T
Мощност 116 к.с.
Разход на гориво* 6,8–7,1 л/100 км
CO2 емисии* 154–161 г/км
Ускорение 0–100 км/ч 10,9 секунди
M/T = механична трансмисия
e-CVT = електронно контролирана
безстепенна вариаторна трансмисия
* комбиниран цикъл.
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В ЦЕНТЪРА
НА ВНИМАНИЕТО
Искаш да извлечеш максимума от всеки миг – със стила си на живот,
с уменията си в работата и с начина, по който се забавляваш. Новият
Toyota C-HR сбъдва желанията ти. Интериорът на модела е създаден
изцяло с мисълта да ти донесе наслада. Ще откриеш търсените от
теб удобства и стил в седалките, които буквално обгръщат тялото
и в изисканите мотиви в тапицериите с формата на диаманти.
Облицовките с приятно меки повърхности контрастират чудесно
с модерното излъчване на гланцовите черни панели. А когато
дневната светлина постепенно си отиде, настроението се променя
и купето се облива в нежното синьо сияние на индиректното
осветление. В Toyota C-HR всички сетива ще намерят пълно
удовлетворение.
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КОМФОРТ
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AУДИО

800 ВАТА
ЧИСТА
МУЗИКАЛНА
СТРАСТ
ПОТОПИ СЕ В
ЯРКИ ВИСОКИ
И БОГАТИ
НИСКИ
ТОНОВЕ
Имаш различен вътрешен ритъм
и искаш да го запазиш в чист
и неподправен вид? Ето защо
създадената специално за модела
аудиосистема JBL ти осигурява
звук с яснота, която можеш
да почувстваш само в живо
изпълнение и ти дава възможност
да носите цялата си музикална
колекция където и да отиваш.
Просто свържи смартфона си и
стриймвай любимите си парчета
с усещането, че музикантите са
до теб в автомобила.

Животът е песен, увеличи звука.
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ЗА ПОВЕЧЕ
НАСЛАДА ОТ
ПЪТУВАНЕТО
ЖИВОТЪТ Е ХУБАВ,
КОГАТО СИ СВЪРЗАН
MyT Connected Services включва разделите MyT
Multimedia и MyT App. Всеки от тях съдържа своя
собствена гама от възможности и удобства, създадени
с цел да направят пътешествията ти по-безопасни и
забавни – независимо дали си в автомобила или извън
него. Чрез MyT Connected Services получаваш достъп
до съветите на Hybrid Coaching, които ще ти помогнат
да подобриш шофирането в електрически режим EV,
както и до актуална информация в реално време като
например предупреждения за наличие на камери
за контрол на скоростта по маршрута. Наред с това
получаваш и възможност да свържеш своя смартфон
с автомобила и да управляваш любимите си приложения
директно от екрана на инфотейнмънт системата.
Повече информация можеш да откриеш на: www.toyota-europe.com/MyT
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СВЪРЗАНОСТ И УС ЛУГИ

ИНТУИТИВНО,
МОДЕРНО И ЗАБАВНО
Интеграцията на смартфон функциите чрез
Apple CarPlay™ и Android Auto™ ти дава
възможност също така да използваш любими
приложения като Spotify, WhatsApp, Audible,
Google Maps и Waze и да ги управляваш
с гласови команди чрез Siri и Ok Google.
MyT Multimedia ти осигурява достъп до
информацията, от която наистина се нуждаеш,
като актуални данни за пътнотранспортната
обстановка в реално време и предупреждения
за камери за контрол на скоростта по
маршрута. Можеш също така да проверяваш
информация за интересни обекти (POI), да
откриваш свободни места за паркиране и да
разглеждаш подробно крайните дестинации
с помощта на Google Street View.

ВИНАГИ СВЪРЗАН
С ТВОЯТА TOYOTA
Смартфон приложението MyT App ти
дава възможност да комуникираш с твоя
автомобил независимо от това къде се
намираш в момента. Можеш да планираш
своите пътешествия от вкъщи, да откриеш
мястото, където си паркирал и дори да
получаваш съобщения за предстоящо
сервизно обслужване. Програмата Hybrid
Coaching предоставя анализ на твоя стил
на шофиране и го допълва с полезна
обратна информация, която ще ти помогне
да подобриш и удължиш шофирането в
електрически режим EV, както и да намалиш
разхода на гориво, така че да получиш
максималното от своя хибриден автомобил.
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ТИ СЕ
НАСЛАЖДАВАШ
НА ЖИВОТА,

В напрегнатото ежедневие е успокояващо да знаеш, че Toyota C-HR е
оборудвана с някои от най-съвършените технологии за безопасност,
които се предлагат в момента. Така че можеш спокойно да се
фокусираш върху живота си - Toyota C-HR ще се концентрира
върху твоята безопасност.
BSM система за наблюдение на
мъртвите зони
Предупреждава водача за наличие
в близост на автомобили, които той
може да е пропуснал да забележи в
огледалата за обратно виждане.
RCTA предупреждение за
напречно преминаващи отзад
автомобили (с автоматично
спиране)
Когато излизаш от място
за паркиране на заден ход,
разположените в задната част
сензори следят за приближаващи
отдясно или отляво автомобили,
предупреждават те и след това
използват спирачната система, за да
предотвратят евентуален сблъсък.
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Simple IPA система за автономно
паркиране с паркинг сензори
(с автоматично спиране)
Системата те улеснява при
паркирането на твоята Toyota в
гараж или паркинг. За теб остава
само работата с педалите на газта
и спирачката, докато автомобилът
паркира самостоятелно.
ICS система за контрол на зоната
около автомобила
С използване на множество сензори
системата създава панорамна
картина с обхват 360° и установява
наличието на обекти в близост
около автомобила. При опасност от
сблъсък се подава звуков сигнал и се
задействат спирачките за неговото
избягване.

БЕЗОПАСНОСТ
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НОВАТА
КОЛЕКЦИЯ
НАЙ-ДОБРОТО
ЗА ВАШИЯ СТИЛ
НА ЖИВОТ

CENTER
Основни характеристики
——Предлага се в цветове на външното лаково покритие
в Бяло (040), Океанско синьо (8X2), Течен метал
(1K0), Небесно синьо (1K3), Огнено червено (3U5),
Черно (209), Графитено сиво (1G3) и
Бяла перла (070)
——17" сребристи алуминиеви колела (с 5 двойни спици)
——Предна долна решетка с мотив пчелна пита
——Предупреждение при напускане на лентата за
движение с контрол на волана
——Aвтоматични дълги светлини
——Aдаптивен круз контрол
——Черни текстилни тапицерии със светлосиви шевове
——Toyota Touch® 2 мултимедийна система
——8" мултимедиен дисплей
——MyT свързаност и услуги
——Сива декоративна лайстна в горната част на таблото
——Двузонов автоматичен климатик
——Филтър за въздуха в купето
——Предни спортни седалки
——60:40 разделени и сгъваеми задни седалки
——Индикатор на хибридната система (за хибрид)
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НИВА

ЗАПОЧНИ РЕВОЛЮЦИЯ
ГОРДО ТИ ПРЕДСТАВЯМЕ
TOYOTA C-HR

Черен текстил със
светлосиви шевове

17" сребристи алуминиеви
колела (с 5 двойни спици)

19

20

НИВА

CLUB
НЕКА ТЕ ЗАБЕЛЕЖАТ
ДЕМОНСТРИРАЙ ВИСОК СТАНДАРТ
С МНОГО НОВИ ЕКСТРИ

Черен текстил със
светлосини шевове

Основни характеристики (в допълнение към CENTER)
——Предлага се във всички цветове на външното лаково
покритие с изключение на Бяло (040) и Orange Spice
с черен покрив (2TC)
——18" двуцветни алуминиеви колела с шлифована
повърхност (с 5 двойни спици)
——Затъмнени задни стъкла
——Задна броня с хромирани орнаменти
——Smart Entry & Start система с бутон
——Автоматични чистачки
——Интелигентни сензори за паркиране отпред и отзад с
функция за автоматично спиране
——BSM система за наблюдение на мъртвите зони
——Предупреждение за напречно преминаващи отзад
автомобили (RCTA)
——Черни текстилни тапицерии със светлосини шевове
——Синкава декоративна лайстна в горната част на
таблото
——Светлосиньо осветление на предните поставки за
чаши
——Светлосиньо осветление на облицовките на
предните врати
——Автоматично затъмняване на огледалото за задно
виждане
——Подгряване на предните седалки
——Изцяло равен под на багажното пространство

18" двуцветни алуминиеви
колела с шлифована повърхност
(с 5 двойни спици)
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НИВА

CULT
Основни характеристики (в допълнение към CLUB)
——Предлага се в цветове на външното лаково
покритие в Графитено сиво с черен покрив (2NB),
Океанско синьо с черен покрив (2NH), Течен
метал с черен покрив (2NK), Небесно синьо с
черен покрив (2TH), Черно с покрив в Течен
метал (2TA) и Бяла перла с черен покрив (2NA)
——18" двуцветни алуминиеви колела с шлифована
повърхност (с 10 спици)
——LED фарове за следене на кривата на завоя (AFS)
——Фарове за мъгла (LED)
——nanoE генератор на отрицателни йони за
овлажняване и пречистване на въздуха
——Черни тапицерии от текстил със сини акценти
——Синя горна част на таблото
——Мека повърхност на горната част на таблото
——Синя декоративна линия в горната част на
таблото

НИКОГА ОБИКНОВЕН
ЯРКА ВЪНШНОСТ С ВЪРХОВИ
ТЕХНОЛОГИИ

Черен текстил
със сини шевове

18" тъмно сиви алуминиеви
колела с полирана лицева
повърхност (с 10 спици)
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CHIC
Основни характеристики (в допълнение към CULT)
——Предлага се в цветове на външното лаково покритие
в Течен метал (1K0), Черно (209), Графитено сиво
(1G3), Графитено сиво с черен покрив (2NB),
Течен метал с черен покрив (2NK), бяло Бяла перла
(070), бяло Бяла перла с черен покрив (2NA)
——18" двуцветни алуминиеви колела с шлифована
повърхност (с 10 двойни спици)
——Големи звездообразни черни централни капачки
——Тапицерии от капитониран текстил Orchid с вложки
от кожа
——S-IPA интелигентна система за самостоятелно
паркиране
——9 тонколони
——JBL аудиосистема от висок клас
——Отопляем волана
——Тъмнокафява горна част на таблото
——Мека повърхност на горната част на таблото
——Сребриста декоративна линия в горната част на
таблото
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НИВА

БЕЗ КОМПРОМИСИ С ТВОЯ СТИЛ
СТАНДАРТЕН ЛУКС НА
ВИСОКО НИВО

Капитониран текстил
Orchid с вложки от кожа

18" двуцветни алуминиеви колела
с шлифована повърхност
(с 10 двойни спици)
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НИВА

CUORE
Основни характеристики (в допълнение към CLASSY)
——Предлага се в цвят на външното лаково покритие в
Огнен изгрев с черен покрив (2TC)
——18” матово черни алуминиеви колела
(с 10 двойни спици)
——Черни тапицерии от перфорирана кожа
с ромбоиден мотив
——Шофьорска седалка с електрически настройки

БЪДИ РАЗЛИЧЕН
ОТВЪД ОБИЧАЙНОТО И
С ГРАДСКИ БЛЯСЪК

Черна перфорирана кожа с
ромбовиден мотив

18” матови черни алуминиеви
колела (с 10 двойни спици)
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SUV
ИЗЛЪЧВАНЕ
С ВНУШИТЕЛНА
ОСАНКА В
ГРАДА

ЗАЩИТНИ ПАНЕЛИ –
ОТПРЕД, ОТСТРАНИ
И ОТЗАД
Безупречен стил и в най-малките детайли. Типичен
пример са защитните панели на пода на каросерията,
предлагащи идеална комбинация от защита и ярък
стил. Tе запазват престижното излъчване на модела,
защитавайки застрашените от драскотини зони в
предната, странична и задна част на каросерията.
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AКСЕСОАРИ

ХРОМИРАНИ
ЕЛЕМЕНТИ
Привличащи погледа хромирани
детайли в допълнение към
предните светлини за мъгла.
Хромирани контури на праговете,
които се вписват идеално в
страничния силует на вашия
автомобил и му придават, ниска
и мощна осанка. Хромираната
декорация в задната част
добавя нежен щрих на чисто
съвършенство.
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1K0 Течен метал*

1G3 Графитено сиво*

209 Черно*

3U5 Огнено червено*

070 Бяла перла§

040 Бяло

8X2 Океанско синьо*

1K3 Небесно сиво*

МИКСИРАЙ,
СМЕЛО

ЦВЕТОВЕ

МОДНА,
КОЛЕКЦИЯ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 2NA 202/070 Бяла перла/ Черно§
2. 2NB 202/1G3 Графитено сиво/ Черно*
3. 2NH 202/8X2 Океанско синьо/ Черно*
4. 2NK 202/1K0 Течен метал/ Черно*
5. 2TB 202/3U5 Огнено червено/ Черно*
6. 2TC 202/4R8 Разтопена лава/ Черно*

* металик.

7. 2TH 202/1K3
Небесно сиво/ Черно*
8. 2TJ 1K0/1K3
Небесно сиво/Течен метал*
9. 2TA 1K0/209 Черно/ Течен метал*

§

перла.
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ВАЖНИ СА
ПОДРОБНОСТИТЕ

1

2

5

4

3

1. 17” сребристи алуминиеви колела (с 5 двойни спици) Стандартно при CENTER
2. 18” черни алуминиеви колела с полирана лицева повърхност (с 5 двойни спици) Стандартно при CLUB
3. 18” тъмно сиви алуминиеви колела с полирана лицева повърхност (с 10 спици) Стандартно при CULT
4. 18” черни алуминиеви колела с полирана лицева повърхност (с 10 двойни спици) Стандартно при CLASSY
5. 18” матово черни алуминиеви колела (с 10 двойни спици) Стандартно при CUORE
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КОЛЕЛА И ТАПИЦЕРИИ

2

1

5

3

4

1. Черен текстил със светлосиви шевове Стандартно при CENTER
2. Черен текстил със светлосини шевове Стандартно при CLUB
3. Черен текстил със сини шевове Стандартно при CULT
4. Капитониран текстил Orchid с вложки от кожа Стандартно при CLASSY
5. Черна перфорирана кожа с ромбовиден мотив Стандартно при CUORE
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.0 l Бензин
хибрид e-CVT

1.8 l Бензин
хибрид e-CVT

1.2 l Tурбо
бензин 6 M/T

1.2 l Tурбо
бензин CVT

1.2 l Tурбо
бензин CVT AWD

Разход на гориво (регулаторна норма EC 2017/1153 с поправка EC 2017/1231)
Комбинирана скорост (л/100 км)

5.3

4.9

6.8

7.3

8.0

Ниска скорост (л/100 км)

4.9

4.1

8.7

9.7

10.6

Средна скорост (л/100 км)

4.3

3.9

6.8

6.6

7.5

Висока скорост (л/100 км)

4.7

4.3

5.8

6.1

6.8

7.8

8.5

164

182

Много висока скорост (л/100 км)

6.5

6.2

7.0

Препоръчителен вид гориво

95 или повече
октана

95 или повече
октана

95 или повече
октана

Вместимост на резервоара за гориво (л)

43

43

50

Въглероден двуокис, CO2 (регулаторна норма EC 2017/1153 с поправка от EC 2017/1231)
Комбинирана скорост (г/км)

120

111

155

Ниска скорост (г/км)

110

93

197

219

240

Средна скорост (г/км)

98

89

153

149

169

Висока скорост (г/км)

106

98

132

137

154

Много висока скорост (г/км)

147

141

159

177

191

EURO 6 DG

EURO 6 DG

EURO 6 DG

Емисии в отработилите газове (регулаторна норма EC 715/2007 с допълнение от EC 2018/1832AP)
Емисионен клас

EURO 6 AP

EURO 6 AM

Въглероден окис, CO (мг/км)

190.5

69.8

153.8

137.1

170.0

Въглеводороди, THC (мг/км)

19.9

11.0

15.4

17.2

16.6

Въглеводороди, NMHC (мг/км)

17.2

8.7

12.5

14.5

13.7

Азотни окиси, NOx (мг/км)

4.9

3.6

22.6

15.3

16.4

Твърди частици, PM (мг/км)

0.16

0.177

0.231

1.8

Ниво на шума при преминаване (дБ(A))

65.0

69.0

69.0

68.0

66.7

Разходът на гориво и количествата на емисиите на CO 2 са определени при измервания на серийно произвеждан автомобил в контролирана среда съгласно
изискванията на новата WLTP европейска регулаторна норма EC 2017/1151 и всички приложими в този случай нейни поправки и допълнения. Окончателните
стойности на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO2 за всяка конкретна конфигурация на даден автомобил могат да се изчислят на основата на
поръчаното допълнително оборудване. Разходът на гориво и количествата на емисиите на CO2 на вашия автомобил може да се различават от измерените или
изчислени стойности, тъй като стилът на шофиране, както и редица други фактори (пътнотранспортна обстановка, общо състояние на автомобила, налягане в
гумите, товар, брой на пътниците и др.) оказват съществено влияние върху разхода на гориво и емисиите на CO2. За повече информация относно новия изпитателен
метод WLTP, моля посетете: https://www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light. За допълнителна информация или
ако се интересувате от закупуване на нов автомобил, моля да се свържете с “Тойота Балканс” ЕООД или с най-близкия дилър на Toyota.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

2.0 l Бензин
хибрид e-CVT

ДВИГАТЕЛИ

1.8 l Бензин
хибрид e-CVT

1.2 l Tурбо
бензин 6 M/T

Код на двигателя

M20A-FXS

2ZR-FXE

8NR-FTS

Брой цилиндри

4, редови

4, редови

4, редови

Система на газоразпределение

16 клапана, DOHC,
ангренажна верига

16 клапана, DOHC,
ангренажна верига

16 клапана, DOHC,
ангренажна верига

Горивна система

SFI

SFI

SFI

Работен обем (куб. см)

1987

1798

1197

Диаметър х ход на буталото (мм х мм)

80,5 x 97,6

80,5 x 88,3

71,5 x 74,5

Степен на сгъстяване

14,0:1

13,0:1

10,0:1

Максимална мощност (к.с.)

152

98

116

Максимална мощност (кВт/об./мин.)

112/6000

72/5200

85/5200

Максимален въртящ момент (Нм/об./мин.)

190/4400-5200

142/3600

185/1500-4000

Максимална обща мощност на хибридната система (к.с.)

184

122

–

Максимална обща мощност на хибридната система (кВт)

135

90

–

2.0 l Бензин хибрид e-CVT
Преден електрически двигател

Хибридна акумулаторна батерия

Tип

Електродвигател с постоянни магнити

Tип

Никел-металхидридна

Максимална мощност (кВт)

80

Номинално напрежение (В)

216,0

Максимален въртящ момент (Нм)

202

Брой акумулаторни модули

180

Максимално напрежение (В)

650

Капацитет на батерията (3 ч) (Aч)

6,5

1.8 l Бензин хибрид e-CVT
Преден електрически двигател

Хибридна акумулаторна батерия

Tип

Електродвигател с постоянни магнити

Tип

Литиево-йонна

Максимална мощност (кВт)

53

Номинално напрежение (В)

207,2

Максимален въртящ момент (Нм)

163

Брой акумулаторни модули

56

Максимално напрежение (В)

600

Капацитет на батерията (3 ч) (Aч)

3,6

ДИМАМИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

2.0 l Бензин
хибрид e-CVT

1.8 l Бензин
хибрид e-CVT

1.2 l Tурбо
бензин 6 M/T

1.2 l Tурбо
бензин CVT

1.2 l Tурбо
бензин CVT AWD

Максимална скорост (км/ч)

180

170

190

185

180

0–100 км/ч (сек)

8.2

11.0

10.9

10.8

11.4

Коефициент на челно съпротивление

0.32

0.32

0.33

0.33

0.34

e-CVT = електронно контролирана безстепенна вариаторна трансмисия

M/T = механична трансмисия
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ТЕГЛА И ПРИКАЧЕН ТОВАР

2.0 l Бензин
хибрид e-CVT

1.8 l Бензин
хибрид e-CVT

1.2 l Tурбо
бензин 6 M/T

1.2 l Tурбо
бензин CVT

1.2 l Tурбо
бензин CVT AWD

Общо допустимо тегло (кг)

2655

2585

3145

2965

3030

Собствено тегло (кг)

1485-1525

1420-1460

1375-1435

1390-1445

1460-1520

Прикачен товар със спирачки (кг)

725

725

1300

1100

1100

Прикачен товар без спирачки (кг)

725

725

720

720

720

ОКАЧВАНЕ

2.0 l Бензин
хибрид e-CVT

1.8 l Бензин
хибрид e-CVT

1.2 l Tурбо
бензин 6 M/T

Предно

Независимо тип MacPherson

Независимо тип MacPherson

Независимо тип MacPherson

Задно

Независимо с двойни носачи

Независимо с двойни носачи

Независимо с двойни носачи

СПИРАЧКИ

2.0 l Бензин
хибрид e-CVT

1.8 l Бензин
хибрид e-CVT

1.2 l Tурбо
бензин 6 M/T

Предни

Вентилирани дискове

Вентилирани дискове

Вентилирани дискове

Задни

Дискове

Дискове

Дискове

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

5 врати

Дължина на каросерията (мм)

4390 / 4395*

Широчина на каросерията (мм)

1795

Височина на каросерията (мм)

1555 / 1565§

Предна следа (мм)

1540◊ / 1550

Задна следа (мм)

1550◊ / 1560

Преден надвес (мм)

935

Заден надвес (мм)

815 / 820*

Междуосие (мм)

2640

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ

2.0 l Бензин
хибрид e-CVT

1.8 l Бензин
хибрид e-CVT

1.2 l Tурбо
бензин 6 M/T

Дължина на интериора (мм)

1800

1800

1800

Широчина на интериора (мм)

1455

1455

1455

Височина на интериора (мм)

1210

1210

1210

36

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТОВАРЕН ОБЕМ

5 врати

Обем на багажника (5-местна конфигурация;
под кората на багажника) (в литри)

358* / 377

Обем на багажника (2-местна конфигурация; до тавана)

1102* / 1164

КОРМИЛНА УРЕДБА

5 врати

Диаметър на завой – при гумите (м)

10.4

КОЛЕЛА

Hybrid
CENTER

Hybrid
CLUB

Hybrid
CULT

Hybrid
CLASSY

Hybrid
CUORE

CENTER

CLASSY

17" сребристи алуминиеви (с 5 двойни спици)



–

–

–

–



–

18" черни алуминиеви с полирана лицева повърхност
(с 5 двойни спици)

–



–

–

–

–

–

18" черни алуминиеви с полирана лицева повърхност
(с 10 двойни спици)

–

–

–



–

–



18" тъмно сиви алуминиеви с полирана лицева повърхност
(с 10 спици)

–

–



–

–

–

–

18" матово черни алуминиеви (с 10 двойни спици)

–

–

–

–



–

–

Временна резервна гума





–

–

–



–

Комплект за ремонт на гуми

–

–







–



– = не се предлага
§

e-CVT = електронно контролирана безстепенна вариаторна трансмисия

1.2-литров бензинов турбо.

◊

M/T = механична

с 18” колела.

1555/1565 мм

 = стандартно оборудване
трансмисия
* 2.0-литров бензинов хибрид.

1540/1550 мм

1550/1560 мм

1795 мм

1795 мм

935 мм

2640 мм

815/
820* мм

4390/4395 мм
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ЕКОЛОГИЧНИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
TOYOTA 2050 – НИСЪК
РАЗХОД, НИСКИ
ВРЕДНИ ЕМИСИИ
Ние от Тоyotа се стремим да
постигнем нещо повече от
нулево въздействие върху
околната среда – ние искаме
да оставим света по-добър,
отколкото го открихме. За да
постигнем това, си поставихме
шест предизвикателства, с
които да се справим до 2050г.
Всеки е зает да се бори със
собствените си проблеми, но
ние сме се посветили на идеята
да създадем положително и
устойчиво въздействие върху
обществото и света като цяло.

За повече информация относно Екологичните
предизвикателства Toyota 2050г, моля, посетете
или се свържете с местния дилър на Тоyota.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 1

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 2

НУЛЕВИ СО2- ЕМИСИИ ПРИ НОВИТЕ
АВТОМОБИЛИ
До 2050г. ние искаме да редуцираме
емисиите на въглероден диоксид на нашите
автомобили с до 90% спрямо нивата от
2010г. За да постигнем тази цел, ние ще
стимулираме разработката на нови модели
с ниски или нулеви СО2-емисии и ще
направим всичко възможно, за да ускорим
лансирането на такъв тип
превозни средства.

НУЛЕВИ СО2-ЕМИСИИ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН
ЦИКЪЛ НА АВТОМОБИЛА
Ние работим за създаването на поекологични проекти и след това ги
анализираме и усъвършенстваме, за да
осигурим възможно най-малко въздействие
върху околната среда в рамките на целия
жизнен цикъл на автомобила*.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 4 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 5
МИНИМИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДА
За да сведем до минимум използването на
вода, в нашите заводи започнахме да събираме
дъждовна вода. Освен това разработихме
методи за пречистване, така че отново да
можем да използваме водата за собствени
нужди.

УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМИ И ОБЩЕСТВО,
ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕЦИКЛИРАНЕ
Повече от 40 години ние работим
по предизвикателството, наречено
„рециклиране“, и благодарение на нашите
усилия 95% от всяка Toyota могат да бъдат
преработени и използвани повторно. В
допълнение, ние предлагаме иновативни
начини за връщане на вашия автомобил,
когато той достигне „края на жизнения си път“.

* LCA-методологията на Toyota, която прилагаме при нашите леки автомобили, е прегледана и
одобрена от TÜV Райнланд, както и сертифицирана по стандартите ISO14040/14044.

ТОYOTA ЗА ВАШЕТО ПЪЛНО СПОКОЙСТВИЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3
НУЛЕВИ СО2-ЕМИСИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
За намаляване на въглеродните емисии в
нашите заводи ние се фокусираме върху
подобряване на технологиите, които
използваме, и преминаваме към алтернативни
източници на енергия. Ние сме решени да
постигнем по-висока енергийна ефективност
при нашите съоръжения, да интегрираме
възобновяеми енергийни източници като
слънцето и вятъра, както и енергия с ниски
въглеродни емисии като водородната.

ПРОГРАМА HYBRID SERVICE

Специалната грижа за хибридната батерия§
на годишна база или 15 000 км (което
настъпи по-рано) покрива до 10-ата година
от първата регистрация на автомобила.

КАЧЕСТВЕНО СЕРВИЗИРАНЕ

Вашата Toyota ще се нуждае от „проверка на
здравословното състояние“ поне веднъж на
2 г. или 30 000 км (което настъпи по-рано).
Междинен преглед се налага всяка година
или след изминаването на 15 000 км.

НИСКИ РАЗХОДИ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 6
УСТАНОВЯВАНЕ В БЪДЕЩЕ НА ОБЩЕСТВО
В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА
За да можем да съществуваме в хармония с
останалата част от света, ние организираме
залесяване и засаждане на дървета,
създаваме зелени градски площи и
стимулираме други екологични инициативи,
както в нашите собствени бази, така и сред
дивата природа. Нашата цел е да създадем
общество, в което хората и природата
съжителстват в хармония.

Всички автомобили Toyota са проектирани за
минимални разходи по поддръжката.

ОРИГИНАЛНИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

За да бъде гарантирано запазването на
качеството, характерно за Toyota, за вашия
автомобил се използват само одобрени
оригинални компоненти.

УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

Всяка нова Toyota стандартно идва с
гаранция от 6 г. или 200 000 км (което
настъпи първо)§, която покрива всички
производствени дефекти**.

ПОВЕЧЕ
СИГУРНОСТ

Сложната система за сигурност успява да
издържи на взискателния тест за 5-минутна
атака от крадци.

ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

Оригиналните аксесоари на Toyota са
създадени със същата грижа и внимание като
автомобилите Toyota. Всички аксесоари
получават 3-годишна гаранция, ако бъдат
поръчани с автомобила.

За допълнителна информация, моля, посетете
www.toyota-europe.com/service-and-accessories

Консултирайте се с вашия дилър за специфични подробности относно сервизната програма за хибриди
на Toyota.
◊
Проверете при вашия дилър пълни детайли около гаранцията. ** Транспортът до най-близкия
оторизиран сервиз на Toyota също ще бъде покрит. В допълнение 3-годишна гаранция без ограничение
в километрите покрива производствени дефекти по боята. Всяка нова Toyota разполага с 12-годишна
гаранция (не важи за товарни автомобили) срещу корозия на панелите на каросерията, причинена от
производствен дефект или лош материал. §§ Белгия 5 години, Португалия и Дания 1 година.
§
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НОВАТА TOYOTA C-HR HYBRID
ОСТАВЕТЕ СКУКАТА ЗАД ГЪРБА СИ

Сканирайте QR кода,
за да продължите
вашето приключение.
WW W.TOYOTA . BG
Положихме всички усилия съдържанието на настоящата брошура да бъде пълно и вярно към момента на предаването й за печат. Данните за техническите
спецификации и оборудването, посочени в настоящата брошура, могат да зависят от различни местни условия и изисквания и затова да се различават от тези
на моделите, предлагани във Вашия регион. Моля, обърнете се към Вашия търговец на Toyota за по-подробна информация относно предлаганите във Вашия
регион технически спецификации и оборудване. • Действителните цветове на лаковото покритие на каросерията могат да се различават малко от цветовете
на отпечатаните в тази брошура снимки. • Разчитането на QR кодовете в настоящата брошура зависи от вида на използваното сканиращо устройство. Toyota не
може да поеме отговорност, ако вашето устройство не може да разчита QR кодове. • Тойота Балканс ЕООД си запазва правото за промяна на всякакви данни по
отношение на техническите спецификации и оборудването без предизвестие. • Авторските права от 2019 г. са запазени от Тойота Балканс ЕООД. • Никаква част
от настоящото издание не може да се възпроизвежда без предварителното писмено одобрение от Тойота Балканс ЕООД.

