
Избягай от скуката с 
новия
TOYOTA C-HR .

Удоволствие и стабилност в едно
Новата архитектурна платформа TNGA 
осигурява  по-високата устойчивост на купето и 
по-нисък  център на тежестта.

Удобно, икономично и свободно шофиране
Най-добрият до момента самозаряден хибрид от  
Toyota с двигатели от 1.8 и 2.0 л.

Сигурността не е опция, а стандарт  
Усъвършенстваната Toyota Safety Sense e 
налична  във всяко ниво на оборудване без 
доплащане.

1.8 HYBRID E-CVT | 122 к.с. 2.0 HYBRID E-CVT | 184 к.с.

Center 49 990 лв -
55 990 лв 59 990 лвClub
59 990 лв 63 990 лв

GRSport
- 64 990 лв
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TOYOTA  
C-HR 2021

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
 10 години гаранция с Toyota Relax. 
 10 години безплатна грижа за хибридната 

батерия
 Гаранция срещу перфорация от корозия: 12 години
 Специални условия на финансиране с

Toyota Optimal Leasing/Toyota Hybrid Optimal 
leasing

АКСЕСОАРИ
 Оригинални комплекти текстилни и гумени стелки

TOYOTA SAFETY SENSЕ 2 система за активна безопасност
 Система Pre-Collision с функция за разпознаване на  

пешеходци и велосипедисти
 Интелигентен адаптивен круиз контрол
 Асистент за поддържане на траекторията на лентата (LТA)  

с асистент за волана
 Система за разпознаване на пътни знаци
 Автоматични дълги светлини
 AVAS акустична система при движение на бавен ход, 

предупреждаваща пешеходците за приближаващ
автомобил

Toyota Safety Sense система предотвратява потенциални опасности и ви  
помага да реагирате по-ефективно. Със серия интелигентни решения, на  
които можете да се доверите, пътуването ви ще бъде лесно и приятно.

Classy

Cuore
64 990 лв60 990 лв

 10 години гаранция с Toyota Relax
 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

Актуализация 17.09.2021г.



ЕКСТЕРИОР

 17” алуминиеви колела с гуми 215/60 R17
 Временна, резервна гума, инсталирана в багажника
 Автоматични LED фарове с функция “следвай ме до 

вкъщи“
 LED, светодиодни, автоматични, дневни светлини -

при  запалване на двигателя (Daytime Running Lights)
 Регулиране на височината на фаровете от купето
 Странични огледала в цвета на купето с вградени 

мигачи,  електрическо регулиране и отопление
 Предни чистачки с програмируем интервал и 

задна  чистачка с интервал
 Система за размразяване на задното стъкло с таймер 

за  автоматично изключване
 Задна врата, отваряща се нагоре и спойлер с вградена 3-

та  LED стоп светлина
 Антена във формата на перка на акула
 Брони и дръжки на вратите в цвета на купето
 Черни офроуд протектори на калниците и праговете
 Система за ограничение на максималната скорост с  

управление чрез бутон от волана (ASL, Adjustable 
Speed  Limiter)

 Тонирани в зелено, усилени стъкла с UV защита 
и топлоизолация

 Предни и задни калобрани
 Протектори против надраскване за предните

външни дръжки на вратите

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИЯ

 Toyota Touch 2 мултимедийна система, с интегрирани 
Apple  Car Play и Android Auto
- 8” цветен, сензорен дисплей с висока резолюция
- Задна цветна камера за подпомагане на паркирането 

с  визуализация на 8” дисплей и насочване
- Аудиосистема с 6 високоговорителя
- Радио с FM / AM тунер
- USB вход за свързване на преносими MP3 устройства
- Пълен контрол на iPod и MP3 плеър чрез 

сензорния  дисплей
- Bluetooth® свързаност с мобилни телефони за 

разговори  със свободни ръце, за възпроизвеждане на 
музика и за  автоматично сваляне на телефонния 
указател

- Поради масовата цифровизация на носителите на  
музика, Toyota Touch 2 поддържа аудио 
възпроизвеждане  само от цифрови носители 
(Смартфон, USB памет, MP3)  и не разполага със CD

- Достъп до SMS / имейл чрез Bluetooth свързан 
мобилен  телефон с достъп до интернет (Функцията не 
е  съвместима с всички модели мобилни апарати)

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И 
ЛУКС

 Двузонова, електронна, автоматична климатична  
система, с независим контрол за водача и 
пътника,  функция за вътрешна рециркулация на 
въздуха и  3 автоматични режима на интензитета

 Eлектроуправляеми предни и задни прозорци с  
предпазна система срещу прищипване

 Кожен мултифункционален волан с вградено  
управление на аудиосистема, телефон и 
бордкомпютър,  Toyota Safety Sense и ограничител на 
скоростта

 Регулируем във височина и дълбочина 
(телескопичен)  волан

 Лост за мигачите с едно докосване (3 повторения 
на  сигнала) и автоматично връщане

 Чип с вградено дистанционно управление за  
централното заключване

 По-високи и по-ясно изразени странични опори на  
седалките и облегалките (с отделни странични опори 
за  раменете)

 Електрическа ръчна спирачка
 Осветление на интериора и багажното отделение
 Осветление със забавяне при влизане и излизане 

от  автомобила
 Сенници с вградени огледала и осветление на 

предните  места
 Фарове за мъгла, интегрирани в предната броня
 Ръчна настройка на предните седалки: надлъжно  

положение и ъгъла на облегалката, а седалката 
на  водача и по височина

 Кожена тапицерия на скоростния лост
 Сгъване до равен под на задните седалки (60:40) 

чрез  лост, само с едно движение (система Toyota 
Easy Flat)

 Подвижна, твърда, защитна кора в багажника на 
нивото  на горния ръб на задните облегалки

 Подлакътник между предните седалки с капак и кутия 
за  съхранение на предмети

 Жабка с осветление
 Поставки за мобилен телефон и предмети, 2 поставки 

за  чаши между двете предни седалки
 Електрически извод 12V/120W под предния подлакътник
 Спортно инструментално табло с два кръгли  

инструмента, разположени симетрично от двете 
страни  на мултиинформационeн дисплей

 Мултиинформационен, цветен TFT 4.2” дисплей 
в  инструменталното табло

 Текстилна тапицерия и интериор в черен цвят
 Черна тапицерия на тавана

Налично в следните цветове:
040, 1K3, 1G3, 209, 3U5, 8X2

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ
CENTER

 10 години гаранция с Toyota Relax
 10 години безплатна грижа за хибридната батерия



 Система за автоматично отключване / заключване
чрез докосване на дръжките на вратите и стартиране 
на  двигателя с бутон (Smart Entry & Start System)

 Двуцветни 18” алуминиеви колела с гуми 225/50 R18 
с  оригинален дизайн

 Силно затъмнени задно стъкло и странични стъкла
 Възможност за избор на едноцветно или двуцветно  

изпълнение на екстериорния цвят (черен покрив 
при  двуцветната версия)

 Автоматични чистачки със сензор за дъжд

ЕКСТЕРИОР

 18” алуминиеви колела с гуми 225/50 R18 със  
специален за нивото дизайн

 С ремонтен комплект TRK (без резервна гума)
 LED задни светлини

 Луксозен интериорен салон, изпълнен в топло кафяв 
цвят,  комбиниращ кожа, текстил и пластмаса:

 Луксозна тапицерия на седалките в комбинация от кожа 
и  текстил

 Мека тапицерия от синтетична кожа на горната част на  
инструменталното табло, съчетана с цвета на седалките 
и  бродирана с декоративни шевове

 Мека тапицерия от синтетична кожа на подлакътниците и  
страните на предните и задните врати, съчетана с цвета 
на  седалките

 Луксозно инструменталното табло с хромирани 
пръстени  на инструментите

 JBL Premium Sound аудио система от висок 
клас,  специално проектирана за C-HR, 
включваща:
- 8-канален, 800-ватов стерео усилвател
- 8 високоговорителя, включително 2 ново-

патентовани  акустични JBL вълнови водачи
- Разположен в багажното пространство мощен 

басов  субууфър

Налично в следните цветове: 1G3, 209, 2NB 
(1G3/202), 6X1, 2TK (6X1/202), 2VD (1G3/6X1), 2VE 
(209/6X1)

 Предни седалки и облегалки с отопление и джобове 
на  гърба

 Настройка на предната пътническа седалка по височина
 Електрическа настройка на лумбалната опора на 

седалката  на водача
 Система за следене на мъртвата точка с индикация 

в  страничните огледала (BSM, Blind Spot Monitor).
 Система за следене на напречен трафик при движение 

на  заден ход (RCTA, Rear Cross Traffic Alert).
 Предни и задни интелигентни паркинг сензори с 

функция  за автономно спиране на автомобила при 
възникване на  препятствие

Налично в следните цветове:  1K3, 1G3, 209, 
3U5, 8X2, 2TH (1К3/202), 2NB (1G3/202),
2TB (3U5/202), 2NH (8X2/202)

(Допълнително оборудване
над ниво CENTER)

CLUB

(Допълнително оборудване
над ниво CLUB)

CLASSY

 Функция на LED фаровете за следене на кривата на 
завоя  (AFS – Adaptive Frontline System)

 Двузонова, електронна, автоматична климатична система  
с “nanoE” генератор на отрицателни йони за 
елиминиране  на бактерии, пречистване и овлажняване 
на въздуха в  купето

 Силно затъмнени задно стъкло и странични стъкла
 С ремонтен комплект TRK (без резервна гума)
 Отопляем кожен мултифункционален волан
 S-IPA интелигентна система за самостоятелно паркиране 

,  състояща се от:
- Пълен набор от предни и задни паркинг 

сензори,  измерващи разстоянието до околните 
предмети

- Компютър, изчисляващ най-правилната и 
подходяща  за паркиране траектория (успоредно или 
перпендикулярно), и  управляващ волана със 
самостоятелно маневриране

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

ЕКСТЕРИОР

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 10 години гаранция с Toyota Relax
 10 години безплатна грижа за хибридната батерия



ЕКСТЕРИОР

 Черни 18” алуминиеви колела с гуми 225/50 R18

 Луксозна тапицерия на седалките от перфорирана кожа в  
черен цвят

 Електрически настройки за седалката на водача

(Допълнително оборудване  
над ниво CLASSY - само за 2.0 HSD)

CUORE

(Допълнително оборудване
над ниво Club)

GR SPORT

ЕКСТЕРИОР

 Уникален цялостен дизайн GR Sport с 
множество  отличителни екстериорни елементи

• Прожекторни LED фарове с отличителен GR Sport 
дизайн

• LED задни светлини с последователни мигачи
• LED фарове за мъгла
• Странични предпазни елементи на вратите с 

орнаменти  в черен пиано лак
• 18“ фрезовани сребристо-черни алуминиеви колела
• GR Sport емблема на вратата на багажника
• Временна резервна гума

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И 
ЛУКС

 Уникален цялостен дизайн GR Sport с 
множество  отличителни интериорни елементи

• Отопляем волан покрит с перфорирана кожа и 
червени  шевове

• Седалки в специално GR Sport изпълнение, покрити 
с  Alcantara с червени и сиви шевове и GR Sport лого

• Двузонова климатична система с nano-E йонизатор 
и  овлажнител на въздуха

• Седалка на водача с електрически настройки по 
дължина,  височина, наклон и лумбална опора

• GR sport анимация на дисплея в приборното табло
• Старт бутон с GR Sport лого

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

Налично в следните цветове: 2NB (1G3/202); 2TK (6X1/202), 
2VD (1G3/6X1), 2VE (209/6X1)

 10 години гаранция с Toyota Relax
 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

Налично в следните цветове: 2NB (1G3/202); 2TH (1K3/202), 
2TB (3U5/202), 2NH (8X2/202), 2MQ (040/202), 2VF (1K6/202)



108,00лв

Секретни гайки за алуминиеви джанти
PW45600000

Странични хромирани лайсни за вратите
PW1561000001

625,60лв

Зимен комплект джанти и сензори за 
налягане  42611-F4010 + 42607-F4020-VK

Протектор задна броня Stainless steel
PW178-10001

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕАКСЕСОАРИ

Гумени стелки за 
купето  PW21010006

184,00лв1442,40лв3039,20лв

Roof Rack багажник
PW30110005

667,30лв

Дефлектор преден капак  
PW42110000

281,40лв

Гумена стелка за багажник (без 
рез.гума)  PW24110004

Алум. джанти 18” и сензори за 
налягане  PW457-10003-YB + 
42607-F4020-VK

Степенки странични
PW388-10001

2403,20лв

Държач за ски/сноуборд или велосипед
PZ403-00630-00

260,80лв

Държач за ски/сноуборд или велосипед
PW308-00004

361,40лв

207,00лв 326,00лв

Part Цена в
АКСЕСОАР Number лева с ДДС

Алуминиеви джанти 18” и сензори за налягане PW457-10003-YB + 42607-F4020-VK 3039,20

Зимен комплект джанти и сензори за налягане 42611-F4010 + 42607-F4020-VK 1442,40

Гумена стелка за багажник (без рез.гума) PW24110004 207,00

Гумени стелки за купето 2WD PW21010006 184,00

Секретни гайки за алуминиеви джанти PW45600000 108,00

Протектор задна броня Stainless steel PW178-10001 326,00

Странични хромирани лайсни за вратите PW1561000001 625,60

Дефлектор преден капак PW42110000 281,40

Roof Rack багажник PW30110005 667,30

Държач за ски/сноуборд или велосипед PZ403-00630-00 260.80

Държач за ски/сноуборд или велосипед PW308-00004 361.40

Степенки странични PW388-10001 2403,20

 10 години гаранция с Toyota Relax
 10 години безплатна грижа за хибридната батерия



04
0

Бя
ло

07
0

Бя
ла

 
пе

р
ла

§

3U
5

О
гн

ен
о

че
р

ве
но

§

20
9

Ч
ер

но
*

1G
3

Гр
аф

и
те

но
 

си
во

*

8X
2

О
ке

ан
ск

о 
си

нь
о*

1K
3

Н
еб

ес
но

 
си

во
*

1K
0

Те
че

н 
м

ет
ал

*

ЦВЕТОВЕ

1.
2NB (1G3/202) Графитено сиво/

Черно
2.

2NH (8X2/202) Океанско синьо/
Черно*

3.
2TB (3U5/202) Огнено червено/

Черно*
4.

2TH (1K3/202) Небесно сиво/
Черно*

5.
2TK (6X1/202) Патиниран бронз/

Черно
6.

2VE (209/6X1) Черно/Патиниран
Бронз

7.
2VD (1G3/6X1) Графитено/  Патиниран 

бронз
8.

2MQ (040/202) Бяло/  Черно

9.
2VF (1K6/202) Динамично сиво/  Черно

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА,  Благоевград,  тел.  073/  88  57  00;  СПЕКТА АУТО,  Бургас,  тел.  0700  700  66;  КАРКОМ,  Варна,  тел.  052/  575  700;  Т.С.Ц. Велико Търново,
тел.  062/  690  039;  МОТОТОМ,  Добрич,  тел. 058/  600  777;  ТИКСИМ,  Пазарджик,  тел.  034/  403  320;  ВИА ИНТЕРКАР,  Плевен,  тел.  064/  870 880;
ТИКСИМ, Пловдив, тел.  032/ 900 555;  НИKОМ, Русе,  тел.  082/ 818  111;  КАЛЕ АУТО,  Сливен, тел.  044/ 666 665;  ТМ АУТО,  София, тел.  02/  960 41 10;
ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ПОЛИХРОНОВ Мотърс, Хасково, тел. 038/606 401
Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са
ориентировъчни, като могат да варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за
всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации,
наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA. Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за
упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на продуктите и/или услугите TOYOTA с
клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен договор за
продажба със съответния клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват
регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

Цена на лаково покритие – неметалик 490 лв., металик 990 лв., перлено 1 490 лв., двуцветно 1 990 лв. * металик. § перла.

76

5
4321

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.8 HYBRID 2WD E-CVT 2.0 HYBRID 2WD / E-CVT

Тип задвижване 2WD / Задвижване на предните колела 2WD / Задвижване на предните колела

Трансмисия (тип и брой предавки) Автоматична, хибридна E-CVT Автоматична, хибридна E-CVT

Работен обем на двигателя (см3) 1798 1987

Максимална системна мощност на хибридната система (к.с.) 122 184

Максимална мощност на двигател с вътрешно горене (к.с. при об./мин) 98 / 5200 152 / 6000

Максимална мощност на електромотора (к.с.) 72 109

Максимален въртящ момент (само ДВГ) (Нм при об./мин) 142 / 3600 190 / 4400-5200

Максимален въртящ момент на електромотора (Нм) 163 202

Максимална скорост (км / ч) 170 180

Ускорение (0-100 км/ч) (секунди) 11 8.2

Разход (комбиниран цикъл) WLTP (л / 100 км) 4.8-5.2 5.2-5.7

Разход (ниска скорост) WLTP (л / 100 км) 4.0-4.4 4.8-5.3

Разход (средна скорост) WLTP (л / 100 км) 3.8-4.2 4.3-4.8

Разход (висока скорост) WLTP (л / 100 км) 4.3-4.7 4.7-5.0

Разход (много висока скорост) WLTP (л / 100 км) 6.1-6.5 6.4-6.8

Вместимост на резервоара (литри) 43 43

Емисии CO2 (комбиниран цикъл) WLTP (г / км) 109-118 119-128

Екологична норма EURO 6 AP EURO 6 AP

Окачване (тип) Предно, независимо окачване тип MacPherson / Задно, независимо окачване с двойни носачи с 
пружина

Дължина / Широчина / Височина (мм) 4390 / 1795 / 1565 (1555 за хибрид)

Междуосие (мм) 2640 2640

Вместимост на багажника (с ремонтен комплект за гуми) 297-377 297-377

10 години гаранция с Toyota Relax. Пълните условия на програмата Toyota Relax са публикувани и достъпни по всяко време на 
https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax
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