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Model

Farba exteriéru Modrá - vodná/Čierna - nočná
obloha (2NH)

520 €

Čalúnenie Čierna Alcantara s čiernymi koženými
bočnicami a červeno-sivým
prešívaním

Cena spolu: 31 510 €

33 510 €

 

Toyota kód

HqYMZgU3j

Toyota C-HR 5dv. 2.0 Hybrid 184 k Prevodovka s plynule meniteľným prevodom

GR Sport

Toyota C-HR 5dv. 2.0 Hybrid 184 k
Prevodovka s plynule meniteľným
prevodom GR Sport

30 990 €
32 990 €

Konečnú cenu si, prosím, potvrďte u predajcu.

Viď legálnu vetu na konci tohto dokumentu. Vytlačené 17. 6. 2021:

Akciové ponuky Toyota CH-R - Akciová cena
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Technické špecifikácie

Spotreba paliva a

emisie CO2**

Vonkajšia hladina hluku – stojace vozidlo (dB(A)) 66.6

Vonkajšia hladina hluku – pohybujúce sa vozidlo (dB(A)) 65.0

Kombinovaná spotreba WLTP (l/100 km) 5.3

Kombinovaná spotreba WLTP - Max (l/100 km) 5.7

Kombinované emisie CO2 WLTP (g/km) 119

Kombinované emisie CO2 WLTP - Max (g/km) 128

** Spotreba paliva a hodnoty emisií CO  Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt v
závislosti od spôsobu jazdy a ďalších faktorov (napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav
vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.)

Motory Maximálny výkon (kW/ot.min-1) 112/6000

Maximálny výkon (k) 152

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot.min-1) 190/-

Rýchlosti Maximálna rýchlosť (km/h) 180

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 8.2

Zavesenie Predné zavesenie MacPherson Strut

Zadné zavesenie Double-wishbone

Kapacita Objem batožinového priestoru (l) 358

Rozmery exteriéru Dĺžka (mm) 4402

Šírka (mm) 1795

Výška (mm) 1555

Rázvor (mm) 2640

Vnútorné rozmery Počet sedadiel 5
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Interiér

Multimédia Multimediálny systém Toyota Touch® 2

Aux-in konektor

USB konektor

Bluetooth® hands-free systém

6 reproduktorov

8" multimediálny displej

Podpora digitálneho rozhlasového vysielania (DAB)

Integrácia smartfónov

Dizajn Bočné výduchy ventilácie - čierne

Stredový panel - čierny

Prístrojová doska na strane vodiča - čierna spodná časť

Prístrojová doska na strane spolujazdca - čierna spodná časť

Prístrojová doska - čierna horná časť

Hlavica radiacej páky - kožená

Elektrická parkovacia brzda

Držiak nápojov vpredu - svetlomodré podsvietenie

Textúra hornej časti palubnej dosky mäkká na dotyk

Prístrojová doska - čierna spodná časť

Chrómovaný dekor stredových výduchov klimatizácie

Chrómovaný dekor bočných výduchov klimatizácie

Stredová konzola - čierna lakovaná

Chrómovaný dekor stredových výduchov klimatizácie

Chrómovaný dekor bočných výduchov klimatizácie

Chrómované vnútorné kľučky dverí

3-ramenný čiastočne perforovaný kožený volant
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Červené prešívanie na volante

Strieborná dekoratívna linka prístrojovej dosky

Prahové lišty s logom GR Sport

Ambientné osvetlenie predných dverí

Hliníkové prahové lišty

Komfort Dvojzónová automatická klimatizácia

Štartovanie tlačidlom

Tlačidlo rozpoznávania hlasu na volante

12V zásuvka - vpredu

Vzduchový filter

Vyhrievané predné sedadlá

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča - elektricky

Indikátor radenia prevodových stupňov

Multi-informačný TFT displej

4,2" multi-informačný displej

Vnútorné spätné zrkadlo elektrochromatické

Svetlo batožinového priestoru

Osvetlenie vstupu do vozidla

Pozdĺžne nastaviteľný volant - manuálne

Výškovo nastaviteľný volant - manuálne

Osvetlenie slnečnej clony na strane vodiča

Osvetlenie slnečnej clony na strane spolujazdca

Zrkadlo v slnečnej clone na strane vodiča

Zrkadlo v slnečnej clone na strane spolujazdca

Ovládanie audia na volante
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Elektricky ovládané okná s ochranou proti zaseknutiu

Elektricky ovládané predné okná

Elektricky ovládané okná jedným dotykom

Umiestnenie tlačidla systému opustenia jazdného pruhu (LDA) na volante

Tlačidlo volania na volante

Stierače s cyklovačom

Elektricky ovládané zadné okná

Nastaviteľný časovač stierania

Vyhrievanie volantu

Tlačidlo obmedzovača rýchlosti na volante

Statické vodiace čiary na displeji zadnej parkovacej kamery

Zobrazenie zadnej parkovacej kamery na obrazovke audiosystému

Sklopné zadné sedadlá v pomere 60:40

Elektricky ovládateľná bedrová opierka vodiča

Sklopné sedadlo vodiča - elektricky

Posuvné sedadlo vodiča - elektricky

Indikátor hybridného systému

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca - manuálne

Predné sedadlá s bočným vedením

Odhlučnené čelné sklo

Elektricky ovládateľný sklon sedáka sedadla

Ovládanie multimédií na volante

Odhlučnené predné okná

Transport Držiaky nápojov - vpredu

Úložný priestor pod podlahou
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Vrecká na zadnej strane predných sedadiel

Osvetlenie príručnej schránky pred spolujazdcom

Box v stredovom paneli

Háčiky na nákupné tašky v batožinovom priestore

Uzatvárateľný box v stredovom paneli

Odkladacia schránka pred spolujazdcom s pomalým otváraním

Ochrana Textilné koberčeky pred vodičom a spolujazdcom

Výkon Systém Stop & Start

Bezpečnosť 5 SRS airbagov

Tlačidlo zapnutie/vypnutie airbagu - spolujazdec

Uchytenie detskej sedačky ISOFIX

Indikácia zapnutia predných bezpečnostných pásov

Bezpečnostné pásy s obmedzovačom sily

Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy

Exteriér

Kolesá a pneu Súprava na opravu pneumatík

19" brúsené zliatinové disky kolies (5 dvojitých lúčov)

Dizajn Anténa v tvare žraločej plutvy

Zatmavené zadné okná

LED predné svetlovodné trubice

Predný nárazník vo farbe karosérie

Stredový stĺpik - čierny lesklý

Predná maska chladiča v tvare včelích plástov
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Lišta spodnej hrany bočných okien - čierna lakovaná

Čierne a chrómované dekóry zadného nárazníka

Predný spojler - čierny lakovaný

Stmavené predné svetlomety

Logo GR Sport na dverách batožinového priestoru

Spodná časť prednej mriežky - tmavý chróm

Čierny lakovaný dekór hmlových svetlometov

Komfort Bezkľúčové odomykanie a štartovanie

Projekcia loga na zem zo spätných zrkadiel

El. nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá

Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Automaticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Senzor šera

Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla

Otváranie batožinového priestoru z kabíny

Diaľkové otváranie batožinového priestoru kľúčom

Dažďový senzor

Diaľkové centrálne zamykanie

Automatické vypnutie svetlometov

Pripomenutie vypnutia svetlometov

Výkon Zadný spojler

Predný spojler

Bezpečnosť Inteligentné predné parkovacie senzory s funkciou automatického brzdenia

Inteligentné zadné parkovacie senzory s funkciou automatického brzdenia
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Inteligentný parkovací asistent (S-IPA)

Zadná parkovacia kamera

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) so zásahmi do riadenia

Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)

Automatické diaľkové svetlá (AHB)

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSM)

Adaptívne predné svetlomety

Automatické nastavenie sklonu svetlometov

Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)

Imobilizér

Tretie brzdové svetlo - LED

LED zadné brzdové svetlá

Svetlá denného svietenia - typu LED

LED zadné kombinované svetlá

Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Riadenie stability vozidla (VSC)

Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti (ASL)

eCall - Systém tiesňového volania

Predné hmlové LED svetlá

Projektorové LED predné svetlomety

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
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Aplikácia konfigurátora vozidiel Toyota (Toyota Car Configurator) je navrhnutá tak, aby

Vám poskytovala údaje uvádzané v špecifikáciách a cenníkoch vozidiel. Vyvíjame maximálne

úsilie pre to, aby tieto údaje zodpovedali verziám modelov, ktoré v danom čase ponúkame

svojim zákazníkom. Špecifikácie a cenníky napriek tomu môžu podliehať zmenám bez

oznámenia a my neposkytujeme žiadne záruky, ktoré by sa týkali aktuálnosti informácií,

dostupnosti akýchkoľvek uvedených špecifikácií vozidiel alebo správnosti cien, uvedených v

aplikácii konfigurátora vozidiel. Rovnako nedávame žiadne záruky, ktoré by sa týkali

dostupnosti akéhokoľvek konkrétneho vozidla v ktorejkoľvek konkrétnej krajine, kde sa

aplikácia tohto konfigurátora používa. Navyše, ilustrácie akéhokoľvek výrobku, uvedené v

konfigurátore automobilov, môžu obsahovať prvky voliteľnej výbavy, ktorá sa nedodáva ako

štandard. Najaktuálnejšie a definitívne informácie o cenách a špecifikáciách v danej oblasti

získate pri návšteve príslušného autorizovaného partnera Toyota. Všetky objednávky

podliehajú štandardným podmienkam predaja príslušného autorizovaného partnera Toyota.


