Visiškai naujo
tipo automobilio pristatymas
Preciziškai nušlifuotomis briaunomis
ir išraiškingomis linijomis išsiskiriantį
deimantą primenantis visiškai naujas
Toyota C-HR automobilis palieka
neišdildomą įspūdį.

SPORTIŠKAS DIZAINAS SUKURIA
JUDĖJIMO POJŪTĮ NET AUTOMOBILIUI
STOVINT. SUDERINUS TVIRTAS
FORMAS IR AUKŠTESNĘ SĖDĖSENĄ,
GIMĖ VISIŠKAI NAUJO TIPO
AUTOMOBILIS. PAŽANGI HIBRIDINĖ
SISTEMA PRATURTINA VAŽIAVIMO
PATIRTĮ DINAMIŠKU VALDYMU.
Automobilio galą puošiantys
originalūs bumerango formos
žibintai su charakteringais LED
šviesolaidžiais išryškina Toyota
C-HR siluetą. Patrauklią
automobilio išorę išbaigia
išraiškingų formų bagažinė ir
galinis buferis.
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Toyota Safety Sense
saugos įranga
Saugumas – ne mažiau svarbi
stilingojo Toyota C-HR
charakterio savybė. Jame
kaip standartinė įranga
komplektuojamos pažangios
Toyota Safety Sense
technologijos Jūsų ir Jūsų
keleivių saugumui užtikrinti.
Toyota Safety Sense paketą
sudaro ši aktyviosios ir
PRIEŠAVARINĖS saugos įranga:
Pre-Collision (su pėsčiųjų
fiksavimo funkcija), adaptyvioji
pastovaus greičio palaikymo,
nukrypimo iš važiuojamosios
juostos įspėjimo (su vairo
koregavimo funkcija), automatinė
tolimųjų šviesų ir pagalbinė kelio
ženklų atpažinimo sistemos. Su
šiomis technologijomis kelyje
jausitės daug saugesni.

Kodėl hibridinis Toyota C-HR?
Su Toyota hibridiniais
automobiliais kasdienės kelionės
taps paprastesnės ir malonesnės.
Važiuojant elektros režimu,
galėsite pailsėti nuo triukšmo
ir patirti visišką ramybę. Be
to, hibridinio automobilio
akumuliatoriaus nereikia įkrauti
iš išorinio tinklo. Kelionės metu
jis įsikrauna tiek energija,
pagaminama benzininio variklio,
tiek energija, susidarančia
stabdant. Tačiau svarbiausias
dalykas – hibridinis automobilis
sutaupys daug degalų ir taip pat
pademonstruos Jūsų požiūrį į
ekologiją, nes Toyota hibridinių
automobilių CO2 teršalų emisijos
yra mažiausios savo klasėse.
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VARIKLIAI
1,8 l hibridinis benzininis variklis
GALIA – 122 AG
Degalų SĄNAUDOS* – nuo 3,8 l/100 km
CO2 KIEKIS* – nuo 86 g/km
TRANSMISIJA – AUTOMATINĖ
Varomųjų ratų SISTEMA – dviejų varomųjų ratų
1,2 l TURBININIS benzininis variklis
GALIA – 116 AG
Degalų SĄNAUDOS* – nuo 5,9 l/100 km
CO 2 KIEKIS* – nuo 134 g/km
TRANSMISIJA – mechaninė ir automatinė
Varomųjų ratų SISTEMA – dviejų varomųjų ratų
ir visų varomųjų ratų
* Vidutiniai rodikliai (dar nėra galutinai patvirtinti).
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PRAVĖRUS dureles,
pasitinka aukšta
kokybe ir komfortu
spinduliuojantis salonas,
kuriame pakanka vietos
penkiems suaugusiesiems.
Į vairuotoją orientuotas
platus prietaisų skydelis
ir gerai priglundančios
odinės sėdynės leidžia
visuomet būti įvykių
centre.
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KOMPLEKTACIJOS
Active
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Toyota Safety Sense saugos įranga
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
Toyota Touch® 2 multimedijos sistema
Galinio vaizdo kamera
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
LED dieniniai žibintai
Lietaus ir prieblandos jutikliai
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
Odinis vairas
Šildomos priekinės sėdynės
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Variklio užvedimo mygtukas (tik hibridiniuose
modeliuose)
Elektroninis stovėjimo stabdys
Priekiniai rūko žibintai
USB jungtis
KAINA – NUO 20 830 €
MĖNESINĖ ĮMOKA – NUO 209 €

ŠI KOMPLEKTACIJA SKIRTA dizainą ir naujoves vertinantiems vairuotojams,
kurie ieško išskirtinio miesto automobilio.

Dynamic

Dynamic Plus

Standartinė įranga
(papildanti Active komplektaciją):
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Tamsinti stiklai
Šildomas vairas
Smart Entry & Start sistema
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai
Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
Dviejų atspalvių kėbulas

Standartinė įranga
(papildanti Dynamic komplektaciją):
Priekiniai LED žibintai
LED rūko žibintai
LED galiniai žibintai
Nematomų zonų monitorius (BSM)
Perspėjimo apie iš galo artėjančius
automobilius sistema (RCTA)

KAINA – NUO 23 260 €
SPECIALUS PASIŪLYMAS* – NUO 22 020 €
MĖNESINĖ ĮMOKA – NUO 234 €

KAINA – NUO 25 020 €
SPECIALUS PASIŪLYMAS* – NUO 23 670 €
MĖNESINĖ ĮMOKA – NUO 252 €

Rafinuoti Luxury modeliai puikiai tinka gerą skonį turintiems
VAIRUOTOJAMS, kurie didelę reikšmę teikia kokybei, komfortui ir
technologijoms.

Luxury

Luxury Plus

Standartinė įranga
(papildanti Active komplektaciją):
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Tamsinti stiklai
Šildomas vairas
Smart Entry & Start sistema
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai
Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
Sėdynių apmušalai su odine apdaila
Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema
(Simple IPA)
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
Drėkinantis oro valytuvas NanoeTM

Standartinė įranga
(papildanti Luxury komplektaciją):
Priekiniai LED žibintai
LED rūko žibintai
LED galiniai žibintai
Nematomų zonų monitorius (BSM)
Perspėjimo apie iš galo artėjančius
automobilius sistema (RCTA)
KAINA – NUO 25 440 €
SPECIALUS PASIŪLYMAS* – NUO 23 970 €
MĖNESINĖ ĮMOKA – NUO 256 €

KAINA – NUO 23 660 €
SPECIALUS PASIŪLYMAS* – NUO 22 320 €
MĖNESINĖ ĮMOKA – NUO 238 €

* Pasiūlymas galioja iki 2016-12-31 arba kol bus kampanijos automobilių.
Šis preliminarus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinius asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į
Toyota atstovybes. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos pasiūlymas. Dėl Toyota lizingo /nuomos galutinio pasiūlymo kreipkitės į Toyota atstovybes. Susipažinkite su
lizingo / nuomos sąlygomis svetainėje toyota.lt arba pasitarkite su specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB „Nordea Finance Lithuania“. Pavyzdinės 211,14 EUR dydžio
įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: bazinė automobilio kaina – 20 480,00 EUR, sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 30%; laikotarpis
– 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; sutarties sudarymo mokestis – 200 EUR; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma – 2,4% + 3 mėnesių EURIBOR. Pavyzdinė įmoka,
pirmoji įmoka ir likutinė vertė apskaičiuotos nuo bendros bazinės automobilio kainos ir papildomos komplektacijos kainos sumos, darant prielaidą, kad veiklos nuomos sutarties šalys tinkamai
vykdys savo įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, mokesčiai išliks tokie pat, kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki sutarties pabaigos, ir kai į sutartį
yra įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami palūkanų normos ir mokesčių pakeitimai, nauji mokesčiai, kurių negalima kiekybiškai įvertinti apskaičiavimo metu, visu veiklos nuomos sutarties
galiojimo laikotarpiu. Į aukščiau nurodytą skaičiavimą neįtraukiami nuomos gavėjo mokami mokesčiai už sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų nevykdymą, mokesčiai dėl sutarties keitimo,
nutraukimo, su automobilio priežiūra, registracija, draudimu, naudojimu ir valdymu susijusios išlaidos, baudos, mokesčiai ir pan. Pasiūlymas galioja iki 2016-12-31.

AKSESUARAI
TOYOTA TOUCH® 2 & GO* NAVIGACIJA
SUPLANUOKITE SAVO KELIONĘ IŠMANIAI!
• Jutiklinis ekranas
• Nemokami žemėlapių atnaujinimai 3 metus

Nuskaitykite kodą
ir susipažinkite
su navigacijos
sistema išsamiau

KAINA: 690 €**

* Automobilyje privalo būti Toyota Touch® 2 multimedijos sistema.
** Kaina galioja aksesuarus užsakant kartu su nauju automobiliu.

Lengvojo lydinio ratlankių ir
žieminių padangų rinkinys
sudarytas iš originalių 17 COLIŲ TOYOTA
lengvojo lydinio ratlankių
(nuotraukoje) ir aukščiausios kokybės
nedygliuotų Bridgestone Blizzak
DM-V2 padangų.
KAINA: 1549 €
Padangų saugojimo maišai, 4 vnt.
skirti apsaugoti padangas ir
ratlankius nuo atsitiktinių pažeidimų.
Jie taip pat turi rankenas, todėl
padangas galima lengvai pernešti.
KAINA: 50 €
Ratų fiksuojančiosios veržlės
yra pagamintos iš grūdinto plieno ir
padengtos chromu. Jos yra apvalaino
profilio ir atrakinamos specialiu
raktu, todėl Jūsų brangūs lengvojo
lydinio ratlankiai bus gerai apsaugoti.
KAINA: 49 €
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TECHNINIAI DUOMENYS
1,2 l TURBO
1,8 l VVT-i HYBRID
Variklis
Cilindrų skaičius ir išdėstymas
4 cilindrai vienoje eilėje
4 cilindrai vienoje eilėje
Degalų rūšis
benzinas
benzinas
Vožtuvų mechanizmas
16 vožtuvų, DOHC su VVT-iW
16 vožtuvų, DOHC su VVT-i
Darbinis tūris, cm³
1197
1798
Maksimali galia, kW (DIN AG)/aps./min.
85(116)/5200-5600
90(122)/5200
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min.
185/1500-4000
142/3600
Taršos klasė
Euro 6
Euro 6
Važiavimo charakteristikos
Transmisija
6 M/T
Multidrive S
e-CVT
Varomųjų ratų sistema
FWD
FWD
AWD
FWD
Maksimalus greitis, km/h
190
185
180
170
Pagreitėjimas iki 100 km/h, s
10,9
11,1
11,4
11,0
Degalų sąnaudos*
Vidutinės, l/100 km
5,9/6,0§
5,9/5,9§
6,3/6,3§
3,8/3,9§
§
§
§
Užmiestyje, l/100 km
5,1/5,1
5,1/5,1
5,6/5,7
4,1 /4,1§
Mieste, l/100 km
7,4/7,4§
7,3/7,3§
7,6/7,6§
3,4/ 3,5§
CO2 kiekis*
Vidutinis, g/km
135/136§
134/135§
143/144§
86 / 87§
Stabdžių sistema
Priekyje
Aušinamieji diskai
Gale
Vientisieji diskai
Pakaba
Priekyje
MacPherson statramstis
Gale
Svirtinė
Pagrindiniai matmenys
Ilgis, mm
4360
Plotis, mm
1795
Aukštis, mm
1565
1555
Važiuoklės bazė, mm
2640
Minimalus apsisukimo spindulys nuo padangų, m
5,2
Prošvaisa, mm
160
148
Svoris
Parengto automobilio masė, kg
1320 - 1425 1390 - 1440 1460 - 1510
1380 - 1460
Bendroji automobilio masė, kg
1845
1865
1930
1860
Velkamoji galia su stabdžiais/be stabdžių, kg
1300/720
1100/720
725/725
Bagažinės talpa
Bagažinės talpa pagal VDA standartą (su penkiomis sėdynėmis), l
377
§
* Galutinai nepatvirtinta
Modelių su 18 colių ratlankiais rodikliai
M/T = mechaninė transmisija
Multidrive S = nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT)
FWD = dviejų varomųjų ratų sistema
AWD = visų varomųjų ratų sistema
Informacija apie automobilių specifikacijas paimta iš automobilių gamintojų interneto svetainių.

e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija

NAUJASIS TOYOTA C-HR
STEBINA SAVO DYDŽIU

Ilgis,
mm

Plotis,
mm

TOYOTA C-HR

4360

1795

NISSAN QASHQAI

4377

1806

HONDA HR-V

4294

1772

NISSAN JUKE

4135

1765

Specialus pasiūlymas pristatymo proga
Komplektacija Dynamic - už 1190 €*
(pridedama prie automobilio su Active komplektacija kainos)
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Šildomas vairas
Smart Entry & Start sistema
Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
Dviejų atspalvių kėbulas

Komplektacija Luxury - už 1490 €*
(pridedama prie automobilio su Active komplektacija kainos)
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Šildomas vairas
Smart Entry & Start sistema
Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
Sėdynių apmušalai su odine apdaila
Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema
(Simple IPA)
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
* Pasiūlymas galioja iki 2016-12-31 arba kol bus
kampanijos automobilių.

Norėdami
sužinoti daugiau,
nuskaitykite šį
QR kodą.
Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso
nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines
charakteristikas ir įrangą teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. •
Šioje brošiūroje esančių QR kodų įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo nuskaitymą Jūsų
naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie technines charakteristikas ir įrangą. • © 2016,
Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.

toyota.lt

