
TOYOTA 
C‑HR

794 900 Kč

 

20 mil.

Více než 20 milionů 
prodaných hybridů

TECHNOLOGIE 

Toyota Safety Sense 2 
a dotykový multimediální systém 
Toyota Touch® 2 (8") ve standardu

JIŽ ZA

MODELOVÝ ROK 2023
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ZJISTĚTE, CO OBSAHUJÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ VÝBAVY 
TOYOTY C‑HR

COMFORT
Vybrané prvky standardní výbavy

– 17" lité disky kol
– Parabolické přední LED světlomety
– Automatická klimatizace
– Bezpečnostní systém Toyota Safety Sense
– 4,2" TFT displej

– Zadní parkovací kamera
– Mlhová světla (halogenová)
– Integrace smartphonu
– e‑Call

CENA OD

794 900 Kč

STYLE
Vybrané prvky standardní výbavy (navíc ke stupni výbavy Comfort)

– 18" lité disky kol
– Zatmavená zadní okna (Privacy glass)
– Vyhřívaný volant
– Vyhřívání předních sedadel
– Bederní opěrka řidiče
– Výškově nastavitelné sedadlo 

spolujezdce (manuálně)
– Parkovací senzory (s funkcí 

automatického brzdění (ICS)
– Dešťový senzor

– Vnitřní zpětné zrcátko 
s automatickou clonou

– Multimediální systém 
Toyota Smart Connect

– Automaticky sklopná zrcátka
– Upozornění na dopravu za vozem s funkcí 

automatického brzdění (RCTAB)
– Smart Entry & Start
– Sledování slepého úhlu (BSM)

CENA OD

869 900 Kč

EXECUTIVE
Vybrané prvky standardní výbavy (navíc ke stupni výbavy Style)

– Textilní čalounění s koženými detaily – 
hnědo‑černé

– Projektorové LED přední světlomety
– LED zadní světla
– LED zadní koncová světla
– Sekvenční směrová světla LED – zadní
– Integrovaná směrová světla do světel 

denního svícení – přední
– LED mlhová světla

– Couvací světlo ve spodní části 
zadního nárazníku

– Dvouzónová automatická klimatizace 
s technologií čištění vzduchu v kabině 
Nanoe™

– Parkovací asistent (S‑IPA),
– Adaptivní přední světlomety (AFS)
– Automatické nastavování výšky světlometů
– Vnější zpětná zrcátka s promítáním loga 

Toyota C‑HR

CENA OD

934 900 Kč

GR SPORT
Vybrané prvky standardní výbavy (navíc ke stupni výbavy Executive)

– Dvoubarevné lakování karoserie
– Čalounění sedadel v provedení Alcantara
– Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
– Sportovní tvar předního a zadního 

nárazníku
– Boční lišty v černé barvě
– Černá loga Toyota na přední a zadní 

části vozu

– Tónovaná skla ve světlometech
– Černá okenní lišta
– Odznak GR SPORT na dveřích 

zavazadlového prostoru
– Volant s perforovanou kůží 

a červeným prošitím
– Úpravy odpružení a systému řízení
– 19" kola z lehkých slitin

CENA OD

959 900 Kč
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Toyota C‑HR se vším, co potřebujete

Výbavový stupeň GR SPORT 
nabízí nejlepší kombinaci designu, 
bezpečnosti a intuitivní funkčnosti. 
Užijte si komfortu a pohodlí s dvouzónovou 
automatickou klimatizací, 19" litými koly, 
zatmavenými zadními skly, koženým volantem 
či LED světly již ve standardu!

Moderní technologie

Nejnovější bezpečnostní systémy Toyota 
Safety Sense vám pomohou urychlit 
rozhodování na silnici, multimediální systém 
Toyota Smart Connect s 8" dotykovou 
obrazovkou a podporou Apple CarPlay* 
a Android Auto™ zajistí, že každá cesta bude 
pro vás potěšením a systém zpožděného 
zhasnutí světel vás bezpečně doprovodí domů.

Hybridní pohon

Nově je Toyota C‑HR vybavena nejmodernějším 
hybridním pohonem. Kromě hladkého a tichého 
provozu nabídne také dynamický výkon, 
který si zamilujete.

CENA S DPH:

1 034 900 Kč

VERZE 
GR SPORT 
2.0 Hybrid 184 k aut. převodovka e‑CVT, benzin

PROHLÉDNĚTE SI NEJOBLÍBENĚJŠÍ VARIANTU

Máte zájem o tuto verzi?  
Obraťte se prosím na svého prodejce.

Pokud hledáte něco jiného, seznamte se s dalšími verzemi a vyberte si takovou 
Toyotu C‑HR, která vám bude dokonale vyhovovat.

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.
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12letá

Na každou novou Toyotu 
je poskytována 12letá 
záruka na ochranu proti 
prorezavění karoserie.

377 litrů 

Prostorný interiér 
s 377 litry zavazadlového 
prostoru.

5 let

Na komponenty 
hybridního pohonu 
je záruka prodloužena 
na 5 let / 100 tisíc km.

7 airbagů

7 airbagů již ve standardní 
výbavě.

BEZPEČNOST

Více jistoty za volantem 
díky systémům 
aktivní bezpečnosti 
Toyota Safety Sense.

Modelové provedení: 2023 Ceník platí od 1. 2. 2023

Crossover Comfort Style* Executive* GR SPORT 

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT, benzin 794 900 869 900 934 900 959 900
2.0 Hybrid (184 k) aut. převodovka e‑CVT, benzin – 944 900 1 009 900 1 034 900

* Podmíněno zakoupením dvoubarevného laku karoserie.

SEZNAMTE SE S CENAMI (KČ S DPH)

OBJEVTE, PROČ JE PRÁVĚ TOYOTA C‑HR SKVĚLOU VOLBOU

OBJEVTE VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU

NÍZKÁ MĚSÍČNÍ 
SPLÁTKA

VÝDAJE POD 
KONTROLOU

PRAVIDELNÁ 
VÝMĚNA VOZU

SNADNÉ 
VYŘÍZENÍ

Můžete si dovolit vůz vyšší 
třídy nebo třeba druhý vůz 
pro vaši společnost.

Díky jasně stanovené 
a neměnné měsíční splátce 
můžete ušetřené prostředky 
investovat do věcí, 
které máte rádi, nebo třeba 
do rozvoje své společnosti.

Po skončení pronájmu 
můžete vůz vyměnit 
za další, nový vůz.

Všechny formality vyřídíte 
rychle na jednom místě bez 
dalších zprostředkovatelů 
a o váš vůz se budeme 
starat 24 hodin denně.

JAK TO FUNGUJE?

KOMFORT Z POUŽÍVÁNÍ VOZU 
BEZ NUTNOSTI NÁKUPU

PODMÍNKY SMLOUVY PŘIZPŮSOBÍTE 
SVÝM POTŘEBÁM

NÍZKÉ NÁKLADY  
NA PROVOZ VOZU

01 VYBERTE SIVYBERTE SI 02 POUŽÍVÁNÍPOUŽÍVÁNÍ 03 VÝMĚNAVÝMĚNA

Na začátku si vyberete svůj vůz a určíte 
dobu trvání smlouvy a počet kilometrů.

V měsíční splátce jsou obsaženy všechny 
služby spojené s provozem vozidla včetně 
servisu a pneuservisu.

Na konci platnosti smlouvy můžete 
auto vyměnit za nové, prodloužit jeho 
financování nebo ho odkoupit.

** Vzorová kalkulace modelu Toyota C‑HR 1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT, benzin Comfort – leasingová splátka KINTO ONE pro leasingovou smlouvu uzavřenou na 60 měsíců 
s akontací 0 % ceny vozu a limitem najetých kilometrů 50 000 km během doby trvání smlouvy. Informace se vztahují na vozy vyrobené v roce 2023 a skladové vozy. Uvedené ceny byly 
zaokrouhleny na stovky Kč. Podrobnosti o leasingu KINTO ONE a konkrétní podmínky financování jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Toyota a Lexus. Tento materiál nepředstavuje 
nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a má pouze informativní charakter. Financující stranou je společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, 
se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15500.

již od 9 800 Kč bez DPH/měsíčně**
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KOLA A ČALOUNĚNÍ

17" kola z lehkých slitin, stříbrná 
(5 zdvojených paprsků)
pro výbavu Comfort

18" kola z lehkých slitin
pro výbavu Style

18" kola z lehkých slitin 
(10 zdvojených paprsků)
pro výbavu Executive

19" kola z lehkých slitin (10 paprsků)
pro výbavu GR SPORT

FH21 Černé látkové se světle 
šedým prošíváním 
Pro výbavu Comfort 

FJ20 Látkové 
s koženými detaily 
Pro výbavu Style 

LF40 Textilní s koženými 
detaily černo‑hnědé 
Pro výbavu Executive 

LK20 Kožené Alcantara  
v černé barvě 
Pro výbavu GR SPORT 

LG22 Kožené přírodní 
a umělá kůže béžová 
Pro paket VIP 

VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

040 Bílá – čistá
pro stupeň výbavy Comfort 
standardní lak bez příplatku

1G3 Šedá – popelavá
metalický lak 
pro stupeň výbavy Comfort, 
Style a Executive
15 000 Kč

209 Černá – noční obloha
metalický lak 
pro stupeň výbavy Comfort, 
Style a Executive
15 000 Kč

1L0 Stříbrná – třpytivá
speciální lak 
pro stupeň výbavy Comfort, 
Style a Executive
22 500 Kč

2VU Stříbrná – třpytivá 
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pouze 
pro verzi GR SPORT 
bez příplatku

2NB Šedá popelavá  
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pouze 
pro verzi GR SPORT 
bez příplatku

2MQ Bílá‑čistá  
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pouze 
pro verzi GR SPORT
bez příplatku

2VF Šedá‑Dynamic  
se střechou v černé barvě
metalický lak, dostupný pouze 
pro verzi GR SPORT 
bez příplatku

2TB Červená – karmínová 
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pouze 
pro verzi GR SPORT 
bez příplatku

089 Bílá – perleťová
perleťový lak 
pro stupeň výbavy Comfort, 
Style a Executive
22 500 Kč

785 Modrozelená – petrolejová
metalický lak 
pro stupeň výbavy Comfort, 
Style a Executive 
15 000 Kč

2VP Bílá – perleťová 
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pouze 
pro verzi GR SPORT 
bez příplatku

2TH Modrošedá  
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pouze 
pro verzi GR SPORT 
bez příplatku

1K3 Modrošedá
speciální lak 
pro stupeň výbavy Comfort  
a Style 
22 500 Kč

3U5 Červená – karmínová
speciální lak 
pro stupeň výbavy Comfort 
a Style
22 500 Kč

9AH Fialová – ametystová
metalický lak 
pro stupeň výbavy Comfort, 
Style a Executive 
15 000 Kč

2XE Fialová – ametystová 
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pouze 
pro verzi GR SPORT 
bez příplatku

2YB Modrozelená – petrolejová 
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pouze 
pro verzi GR SPORT 
bez příplatku
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PAKET VIP 15 000 KČ
k dispozici pro stupeň výbavy: Executive

Dodatečná výbava dostupná pro verze Comfort Style Executive GR SPORT
Vana do zavazadlového prostoru 1 800 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč
Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu) 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč
Volitelná prodloužená záruka Toyota Extracare 3+2/ 160000 km 10 500 Kč¹ 10 500 Kč¹ 10 500 Kč¹ 10 500 Kč¹
Paket Protection: lišty prahů, plastová rohož zavaz. prostoru, horizontální upevňovací síť 
(včetně dealerské instalace)

6 900 Kč
5 500 Kč

6 900 Kč
5 500 Kč

6 900 Kč
5 500 Kč

6 900 Kč
5 500 Kč

Paket Color Red: středové krytky kol, ozdobné boční lišty, kryty zpětných zrcátek v barvě 
červená – rubínová (včetně dealerské instalace)

12 400 Kč
9 900 Kč

12 400 Kč
9 900 Kč

12 400 Kč
9 900 Kč

12 400 Kč
9 900 Kč

Paket Color Lime: středové krytky kol, ozdobné boční lišty, kryty zpětných zrcátek 
v limetkové barvě (včetně dealerské instalace)

12 400 Kč
9 900 Kč

12 400 Kč
9 900 Kč

12 400 Kč
9 900 Kč

12 400 Kč
9 900 Kč

Paket Praktik: fólie pod kliky dveří, ochranná nerezová lišta zadního nárazníku, 
deflektory předních dveří (včetně dealerské instalace)

7 400 Kč
5 900 Kč

7 400 Kč
5 900 Kč

7 400 Kč
5 900 Kč

7 400 Kč
5 900 Kč

Paket Transport: tažné odnímatelné zařízení vč. 13pólové elektroinstalace, střešní nosič 
(včetně dealerské instalace)

31 200 Kč
24 900 Kč

31 200 Kč
24 900 Kč

31 200 Kč
24 900 Kč

31 200 Kč
24 900 Kč

Toyota ProTect Exteriér: 5letá ochrana laku karoserie pomocí křemíkové vrstvy  
(včetně tovární aplikace) 7 900 Kč 7 900 Kč 7 900 Kč 7 900 Kč

Toyota ProTect Interiér: ochrana interiéru proti znečištění (včetně dealerské aplikace) 2 900 Kč 2 900 Kč 2 900 Kč 2 900 Kč
Toyota ProTect Litá kola: ochrana litých kol proti znečištění (včetně dealerské aplikace) 1 900 Kč 1 900 Kč 1 900 Kč 1 900 Kč
Tažné zařízení odnímatelné horizontální 7pólová elektroinstalace (bez dealerské instalace) 19 900 Kč 19 900 Kč 19 900 Kč 19 900 Kč

 ¹ Cena již po 18% slevě, platí při koupi s novým vozidlem, nebo při dokoupení během prvních 6 měsíců od převzetí vozidla.

PŘIDEJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

PAKET BUSINESS 20 000 KČ
k dispozici pro stupeň výbavy: Comfort

– Vyhřívání předních sedadel, bederní opěrka sedadla řidiče – elektricky 
ovládaná, parkovací senzory – přední a zadní, dojezdové rezervní kolo, 
systém zabránění nárazu do překážky s brzdnou funkcí (ICS) 
(pouze pro 1,8 Hybrid).

– Béžové kožené čalounění, elektrické nastavování sedadla řidiče.
– Multimediální systém Toyota Smart Connect+

Další příslušenství naleznete na stránkách 
www.toyota.cz nebo se obraťte 
na svého prodejce.Obrázek je ilustrační.

PAKET NAVI 20 000 KČ
k dispozici pro stupně výbavy: Executive, GR SPORT

– Multimediální systém Toyota Smart Connect+

VYBERTE SI DALŠÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ

VYUŽIJTE VÝHODNOU NABÍDKU ZIMNÍCH KOL A PNEUMATIK
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2 Nelze použít sněhové řetězy.   3 Pouze pro 1.8 Hybrid.
* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Pohodlí a funkčnost Comfort Style Executive GR SPORT
12V zásuvka ve středovém panelu
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou –
Automatická klimatizace (dvouzónová) – –
Automatická klimatizace (dvouzónová) s technologií Nanoe™ pro čištění a zvlhčování 
vzduchu v kabině – –

Parkovací senzory – přední a zadní Business
Vyhřívání zpětných zrcátek
Elektrické sklápění vnějších zpětných zrcátek –
Elektrické nastavování vnějších zpětných zrcátek
Vyhřívání volantu –
Výškově a podélně nastavitelný volant
Multifunkční volant s prvky ovládání pro multimédia
Osvětlení interiéru – – –
Ambientní LED osvětlení interiéru –
Palubní počítač
Elektrické ovládání oken
Zadní parkovací kamera
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Smart Entry & Start – bezklíčové odemykání a startování –
Jednoduchý inteligentní parkovací asistent (S‑IPA) – –
Spouštění motoru tlačítkem
Úpravy odpružení a systému řízení – – –

Osvětlení Comfort Style Executive GR SPORT
Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
LED světla denního svícení
Parabolické LED světlomety – –
Projektorové LED světlomety – –
Automatické nastavení výšky světlometů – –
Mlhová světla – –
LED mlhová světla – –
LED zadní světla – –
LED zadní koncová světla
Sekvenční směrová světla LED – zadní – –
Integrovaná směrová světla do světel denního svícení – přední – –
Adaptivní LED přední světlomety (AFS) – –
Tónovaná skla ve světlometech – – –

Design exteriéru Comfort Style Executive GR SPORT
Vnější kliky dveří – lakované v odstínu karoserie
Vnější zpětná zrcátka – lakovaná v odstínu karoserie –
Vnější zpětná zrcátka – v provedení černý lak – – –
Zadní spoiler
Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve
Chromovaná lišta spodní hrany bočních oken – –
Zatmavená zadní okna (Privacy glass) –
Vnější zpětná zrcátka s promítáním loga Toyota C‑HR –
Střecha v provedení černý lak – – –
Sportovní tvar předního a zadního nárazníku – – –
Boční lišty v černé barvě – – –
Černá loga Toyota na přední a zadní části vozu – – –
Černá lišta spodní hrany bočních oken – – –
Odznak GR SPORT na dveřích zavazadelníku – – –

Pneumatiky a kola Comfort Style Executive GR SPORT
Sada na opravu pneumatik
17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 215/60 R17 – – –
18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/50 R18 – 2 2 –
19" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R19 – – –
Dojezdové rezervní kolo Business 9 990 Kč3 9 990 Kč3 9 990 Kč3

Navigace a multimédia Comfort Style Executive GR SPORT
Vstup USB
Bluetooth® – bezdrátové připojení mobilních telefonů
6 reproduktorů
Multi‑informační TFT displej – barevný 4,2"
Toyota Touch® 2 – barevná dotyková obrazovka (8"), podpora Apple CarPlay* 
a Android Auto kabelem – – –

Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect (8" displej v HD rozlišení, navigace 
s předplacenými daty na 4 roky, aktualizace map online, bezdrátové Apple CarPlay*, 
Android Auto™ s připojením kabelem)

– 5 5 5

Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect+ (8" displej v HD rozlišení, 
navigace s předplacenými daty na 4 roky, aktualizace map online, 3D zobrazování měst, 
stálé radary, dálniční ukazate, nízkoemisní zóny, počasí na cestě, bezdrátové 
Apple CarPlay*, Android Auto™ s připojením kabelem)

– – NAVI5 NAVI5

DAB

 Standardně   – Není k dispozici

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY
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Design interiéru Comfort Style Executive GR SPORT
Černé čalounění stropu –
Hlavice řadicí páky – kůže
Volant obšitý kůží Nappa –
Volant s perforovanou kůží a červeným prošitím – – –
Povrchová úprava interiéru – v provedení matná černá – – –
Povrchová úprava interiéru – klavírní černá –
Obložení palubní desky – textura měkká na dotek
Indikátor hybridního systému
Analogový rychloměr
Digitální rychloměr
Dekorační linka – stříbrná – –
Dekorační linka – bronzová – – –
Dekorační linka – šedá kovová – – –
Obložení horní části přístrojové desky – černé –
Obložení horní části přístrojové desky – hnědé – – –
Vyplně dvěří – černé –
Výplně dveří – hnědé – – –
Detaily interiéru zdobené červenou nití – – –

Sedadla Comfort Style Executive GR SPORT
Sklopná zadní sedadla – dělení 60:40
Výškové nastavování sedadla řidiče
Výškové nastavování sedadla spolujezdce –
Elektricky ovládané sedadlo řidiče – – VIP
Bederní opěrka sedadla řidiče – elektricky ovládaná Business
Loketní opěrka vpředu
Vyhřívání předních sedadel Business
Textilní čalounění – černé – – –
Textilní čalounění s koženými detaily – – –
Textilní čalounění s koženými detaily – hnědo‑černé – – –
Kožené čalounění Alcantara – černá – – –
Kožené čalounění přírodní a umělá kůže béžová – – VIP –
Sedadla s lepší boční oporou
Toyota Easy Flat (rovná podlaha úložného prostoru po sklopení druhé řady sedadel) – ⁴ ⁴ ⁴

Bezpečnost a nové technologie Comfort Style Executive GR SPORT
Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s funkcí rozpoznávání chodců (PD)
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách
Nouzový asistent řízení (ESA)
Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (IACC)
Automatické přepínání dálkových světel (AHB)
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Čelní a boční airbagy pro řidiče a předního spolujezdce
Kolenní airbag na straně řidiče
Hlavové airbagy
Uchycení dětských autosedaček na krajních zadních sedadlech (ISOFIX)
Dětská pojistka zadních dveří
Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
Asistenční systémy řízení, brzdění a nastavení podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Výstražný systém tlaku pneumatik (TPMS)
Automatický omezovač rychlosti (ASL)
Automatická světla se senzorem šera
Automatické stěrače se senzorem deště –
Systém sledování slepého úhlu (BSM) –
Systém upozornění na dopravu za vozem s funkcí automatického brzdění (RCTAB) –
Elektronická parkovací brzda
Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
Bezpečnostní systém e‑Call
Systém zabránění nárazu do překážky s brzdnou funkcí (ICS) Business
Akustický výstražný systém vozidla (AVAS)
Telematické služby MyT 5 5 5 5

Záruky a ochrana proti odcizení Comfort Style Executive GR SPORT
Imobilizér
Tříletá záruka výrobce s omezením na 100 000 km
Pětiletá záruka výrobce na komponenty hybridního systému s omezením na 100 000 km

⁴ Pouze pro 2,0 Hybrid.    
5 Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Pro použití navigace Connected 
musí proběhnout registrace a aktivace v aplikaci MyT. 
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Spotřeba paliva

1.8 Hybrid 122 k 
aut. převodovka e‑CVT 
benzin

2.0 Hybrid 184 k 
aut. převodovka e‑CVT 
benzin

Kombinovaná dle WLTP [l/100 km] 4,9–5,0 5,2–5,3

Emise CO₂
Kombinované dle WLTP [g/km] 110–112 119–120
Emisní norma EURO 6 EURO 6

Pohonné ústrojí
Maximální výkon [kW (k)/ot. min‑1] 72 (98)/5200 112 (152)/6000
Maximální točivý moment [Nm/ot. min‑1] 142/3600 190/5200

Hybridní pohon
Maximální výkon hybridního systému [kW (k)] 90 (122) 135 (184)
Možnost jízdy pouze na elektřinu Ano Ano

Zrychlení
0–100 km/h [s] 11,0 8,2
Maximální rychlost [km/h] 170 180

Tažná kapacita
Hmotnost brzděného přívěsu [kg] 725 725
Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] 725 725

Hmotnost
Celková hmotnost vozidla [kg] 1860 1930
Pohotovostní hmotnost [kg] 1420 1485

1795 mm

1550–1560 mm

15
55

–1
56

5 
m

m

935 mm815–820 mm 2640 mm

4390–4395 mm

CROSSOVER

POROVNEJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem zavazadlového prostoru Objem zavazadlového prostoru 
2.0 Hybrid

377 l 358 l



DOMLUVTE 
SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJEV TE DALŠÍ DŮVODY, PROČ SI V YBRAT TOYOTU C‑HR

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA A ASISTENČNÍ SLUŽBY NA NOVÉ VOZIDLO
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce tři roky nebo 
do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem je na komponenty 
hybridního pohonu poskytována časově rozšířená záruka v délce pěti roků nebo do ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. 
Záruka na povrchovou korozi a vady laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie je 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době 
záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou 
poskytovány po dobu 36 měsíců bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

Volitelná prodloužená záruka: prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů.

DALŠÍ INFORMACE A PRÁVNÍ POZNÁMKY
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje 
o spotřebě a emisích CO₂ naleznete na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/emise. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, 
kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory 
(jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných 
cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂. Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete 
na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/pneumatiky.

Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyT je na www.toyota.cz/majitele/myt‑online‑sluzby/myt. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky 
a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi.

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 2. 2023 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu 
na fyzickou osobu. Některé barvy mohou mít omezenou dostupnost, konkrétní informace vám poskytne autorizovaný prodejce Toyota. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte 
u autorizovaných prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. 
Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. 
Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

Váš autorizovaný prodejce Toyota


