
Modelový rok: 2023

Crossover Palivo Výbava Standardní cena Akční zvýhodnění Akční cena

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT benzin Comfort 794 900 Kč 195 000 Kč 599 900 Kč

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT benzin Style 869 900 Kč 195 000 Kč 674 900 Kč

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT benzin Executive 934 900 Kč 195 000 Kč 739 900 Kč

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT benzin GR SPORT 959 900 Kč 195 000 Kč 764 900 Kč

2.0 Hybrid (184 k) aut. převodovka e‑CVT benzin Style 944 900 Kč 195 000 Kč 749 900 Kč

2.0 Hybrid (184 k) aut. převodovka e‑CVT benzin Executive 1 009 900 Kč 195 000 Kč 814 900 Kč

2.0 Hybrid (184 k) aut. převodovka e‑CVT benzin GR SPORT 1 034 900 Kč 195 000 Kč 839 900 Kč

Cenová nabídka platí pouze na vozy skladem.

Výbavy Style a Executive jsou podmíněny zakoupením příplatkového lakování karoserie.

IHNED K DODÁNÍ
AKČNÍ NABÍDKA

TOYOTA C‑HR
Vybočte z řady všedních SUV 

Akční zvýhodnění 195 000 Kč



Barvy, kompletní seznam výbavy a technické specifikace jsou
dostupné ve standardním ceníku Toyota C-HR 2023.

Vybrané prvky akčních výbav
Comfort Style Executive GR SPORT

• Automatická klimatizace 
dvouzónová

• 17" litá kola, 
pneumatiky 215/60 R17

• Zadní parkovací kamera
• Spouštění motoru tlačítkem
• Parabolické LED světlomety
• Mlhová světla
• Multimediální systém 

Toyota Touch® 2 (8")
• Podpora Apple CarPlay* 

a Android Auto™
• Textilní čalounění černé
• Kožený multifunkční volant
• Multiinformační TFT displej – 

barevný 4,2"
• Elektronická parkovací brzda

Dostupné pakety: Business

• Parkovací senzory přední a zadní
• Vyhřívání volantu
• 18" kola z lehkých slitin, 

pneumatiky 225/50 R18
• Zatmavená zadní okna (Privacy glass)
• Bederní opěrka sedadla řidiče – 

elektricky ovládaná
• Automatické stěrače se senzorem deště
• Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou 

clonou
• Ambientní LED osvětlení interiéru
• Černé čalounění stropu
• Toyota Touch® 2 s navigací Connected
• Smart Entry & Start – bezklíčové 

odemykání a startování
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Systém upozornění na dopravu za vozem 

s funkcí automatického brzdění (RCTAB)
• Elektrické sklápění vnějších 

zpětných zrcátek

• Automatická klimatizace (dvouzónová) 
s technologií Nanoe pro čištění 
a zvlhčování vzduchu v kabině

• Jednoduchý inteligentní parkovací 
asistent (S‑IPA)

• LED světlomety projektorové
• Adaptivní přední světlomety (AFS)
• Textilní čalounění s koženými detaily 

hnědo‑černé

Dostupné pakety: NAVI, VIP

• Dvoubarevné lakování karoserie
• Systém zabránění nárazu do překážky 

s brzdnou funkcí (ICS)
• Automatická klimatizace (dvouzónová)
• Tónovaná skla ve světlometech
• Sportovní tvar předního a zadního nárazníku
• Boční lišty v černé barvě
• Černá lišta spodní hrany bočních oken
• Volant s perforovanou kůží a červeným 

prošíváním
• Elektricky ovládané sedadlo řidiče
• Kožené čalounění Alcantara
• 19" kola z lehkých slitin
• Úpravy odpružení a systému řízení 

Dostupné pakety: NAVI

Bonus za výkup vašeho stávajícího vozu se řídí podmínkami na www.toyota.cz/koupe‑a‑nabidky/bonus‑pri‑vykupu. Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí od 10. 5. 2023 
do vyprodání zásob, nebo uvedení nového ceníku. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte 
u autorizovaných prodejců Toyota. Obrázky vozidla jsou pouze ilustrační. 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. Kombinovaná spotřeba 
a emise: 4,9–5,3 l/100 km, 110–120 g/km. Detailní údaje o spotřebě a emisích CO2 naleznete na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/emise. Informační listy výrobku pro pneumatiky 
použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/objevte‑toyotu/povinne‑udaje/pneumatiky. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření 
smlouvy dle § 1732 zák .č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Dostupné pakety výbavy
PAKET VIP 15 000 Kč
k dispozici pro stupeň výbavy: Executive

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+

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

– Multimediální systém Toyota Smart Connect+


