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Po mestnih ulicah se ne boste le vozili, 
temveč jih boste osvojili. Uživali boste 
v šviganju po ovinkih, za vami se bodo 
obračali pogledi ... Vaš avto je odraz vaše 
osebnosti. Izstopajte v stilu s svojo notranjo 
samozavestjo, ki na novo določa meje 
konvencionalnega.

Toyota C-HR je ikoničen avtomobil čudovitih 
linij in nekonvencionalnega duha. Je 
vaš idealni partner. Vstopite v njegovo 
notranjost. Dotaknite se njegovega volana 
in se odpeljite proti novim dogodivščinam. 
S Toyoto C-HR boste zadovoljili vse svoje 
potrebe in boste lastnik svoje prihodnosti.  

POZABITE NA
VSAKDANJOST

TOYOTA C-HR
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DIZAJN

Tudi v vsakdanjem svetu lahko izstopate. 
Pozabite na ustaljene norme, odvrzite 
knjižico s pravili in zaupajte vrednosti 
nevsakdanjega. Toyota C-HR uteleša vse 
to. To je sodobni kupe, katerega linije 
izžarevajo dinamiko, njegova kompaktna 
silhueta pa pooseblja urbano mobilnost. 
C-HR je kombinacija samozavestne 
podobe, izjemne moči in navdihujoče 
agilnosti. To je brezkompromisna oda 
športnega terenca. Dovolite si biti veliki. 
Bodite to, kar ste. Uživajte v življenjskih 
pustolovščinah.

ZBUDITE
MESTO 
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Življenje je potovanje, na katerega vas popelje 
nova Toyota C-HR. Je nekakšen potni list proti 
še neodkritim doživetjem. Ponuja kombinacijo 
angažirane dinamike in izjemne učinkovitosti. 
Omogoča takojšen pospešek, lahkotno 
prehitevanje in navdušujočo vožnjo, s katero 
boste osvojili vsako cesto. Nova Toyota C-HR je 
pripravljena na vse to. Dobrodošli v naslednji 
stopnji hibridne izkušnje.

VOŽNJA

MOČ 
PREFINJENE HIBRIDNE

ZMOGLJIVOSTI
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HIBRID

CESTA  
JE VAŠA 
Nova Toyota C-HR je učinkovita 
in še bolj ekonomična. Zdaj je 
na voljo z dvema različnima 
samopolnilnima hibridnima 
pogonskima sklopoma. 2,0-litrski 
motor Hybrid Dynamic Force 
ponuja dinamično moč, ki jo 
boste občutili na mestnih ulicah 
in tudi na odprtih cestah. S 
svojimi odličnimi lastnostmi 
vas bo presenečala na vsakem 
kilometru.

Specifikacije
HIBRIDNI POGONSKI SKLOP:
2,0 l  BENCINSKI HIBRID
DYNAMIC FORCE E-CVT
Moč: 135 kW (184 KM)
Poraba goriva:* 5,2 l/100 km
Emisije CO₂:* 119 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 8,2 sek

HIBRIDNI POGONSKI SKLOP:
1,8 l  BENCINSKI HIBRID E-CVT
Moč: 90 kW (122 KM)
Poraba goriva:* 4,9 l/100 km
Emisije CO₂:* 110 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 11,0 sek

e-CVT = elektronsko nadzorovani 
variabilni menjalnik
*Navedeni so usklajeni z WLTP za 
mešani vozni cikel. 
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UDOBJE

ČISTI DETAJLI
STOPIJO V

OSPREDJE
Nova Toyota C-HR razume, kako živite, kako delate, 
kako se igrate. Zato smo njeno kabino zasnovali za 
uživanje. Sedeži vas bodo prijetno objeli in vas hkrati 
razvajali s svojimi prefinjenimi diamantnimi vzorci 
in materiali, ki izžarevajo prestiž, udobje in stil. Tudi 
vse preostale površine so izdelane iz vrhunskih 
sodobnih, mehkih materialov. Svetleče črni detajli pa 
ustvarjajo eleganten kontrast in zagotavljajo pridih 
sodobnosti. Ko se dan prevesi v večer, kabino osvetli 
mehka modrikasta ambientalna svetloba. V novi 
Toyoti C-HR bodo zadovoljeni vsi vaši čuti.
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POVEZOVANJE NAPRAV

INTUITIVNO, NAPREDNO, ZABAVNO
Z uporabo povezav Apple CarPlay™ in 
Android Auto™ lahko uporabljate tudi 
priljubljene aplikacije, kot so na primer 
Spotify, WhatsApp, Audible, Google Maps 
in Waze. Upravljate jih lahko tudi z zvočnimi 
ukazi, kot sta Siri in OK Google. 
MyT Multimedia omogoča dostop do vseh 
potrebnih podatkov o vožnji. Ves čas boste na 
tekočem s cestnimi informacijami v realnem 
času, obveščeni boste tudi o nadzornih 
varnostnih kamerah in omejitvah hitrosti. 
Poleg tega lahko poiščete zanimivosti na poti, 
najdete prosto parkirno mesto in uporabljate 
pogled Google Street View.

Odkrijte več na: 
https://www.toyota.si/service-and-accessories/my-toyota/myt.json.

ŽIVLJENJE SE ZGODI, 
KO STE POVEZANI VEDNO POVEZANI S SVOJO TOYOTO

Aplikacija MyT na vašem pametnem 
telefonu omogoča preprosto 
komunikacijo z vašim avtomobilom ne 
glede na to, kje ste. Potovanje lahko 
načrtujete kar od doma. Brez težav 
lahko ugotovite, kje ste parkirali svoj 
avtomobil. Vedno boste pravočasno 
obveščeni o rednih servisnih intervalih. 
Funkcija Hybrid Coaching pa omogoča 
natančno analitiko vašega vozniškega 
sloga. Z njeno uporabo lahko 
zmanjšate porabo goriva in povečate 
delež vožnje v električnem načinu. Tako 
boste od svojega hibrida dobili še več.

MyT Multimedia in aplikacija My App sestavljata storitve 
MyT Connected. Vsaka omogoča številne funkcije, ki 
skrbijo za to, da bo vaša vožnja še bolj varna, učinkovita 
in zabavna. S storitvijo MyT Connected Services boste 
imeli tudi dostop do storitve Hybrid Coaching, ki vam 
bo pomagala optimizirati način vaše vožnje in povečati 
delež vožnje v električnem načinu. Ob vsem tem pa 
boste lahko s svojim pametnim telefonom ves čas 
uporabljali svoje priljubljene aplikacije in jih upravljali na 
osrednjem zaslonu.

POVEŽITE
SVOJ

PAMETNI
TELEFON 

ŠE BOLJ
UŽIVAJTE V 

VOŽNJI
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VARNOST

V vrvežu sodobnega življenja za vas skrbi Toyota 
C-HR, ki je opremljena z najbolj so�sticirano 
varnostno tehnologijo. Tako se lahko brez skrbi 
posvetite radostim življenja, Toyota C-HR pa bo 
poskrbela za vašo varnost in dobro počutje. 

VI 
POSKRBITE ZA 
ŽIVLJENJE,
MI 
POSKRBIMO 

ZA VARNOST

Zaznavanje mrtvega kota (BSM) 
Sistem voznika obvešča, kadar se 
v mrtvem kotu njegovega vozila 
znajde drugo vozilo. 

Zaznavanje prečnega prometa s 
samodejnim zaviranjem (RCTB)
Ko vzvratno zapeljete s parkirnega 
mesta, bodo senzorji zaznali, ali 
vam pot prečka kakšno drugo 
vozilo. Najprej vas bosta o 
nevarnosti obvestila zvočni in 
vidni signal, po potrebi pa bo 
avtomobil sprožil samodejno 
zaviranje in tako preprečil trčenje. 

Pametno zaznavanje oddaljenosti 
(ICS)
Posebni senzorji ustvarjajo 
360-stopinjski pogled, ki 
omogoča pregled dogajanja okoli 
vozila. Tako boste lahko preprosto 
manevrirali, saj boste opazili tudi 
kakšen stebriček, ki bi ga sicer 
prezrli. Vedno pa bosta na voljo 
tudi opozorilo in samodejno 
zaviranje.
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SERIJSKA OPREMA:
— žarometa Bi-LED  
— 43,2 cm (17-palčna) lita platišča 
— zagon motorja Push Start s pritiskom na gumb
— ”Toyota Touch® 2” 20,3 cm (8-palčni) multimedijski 

prikazovalnik, občutljiv za dotik
— kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
— povezljivost s pametnimi telefoni prek vmesnikov 

Apple CarPlay in Android Auto
— digitalni radijski sprejemnik DAB 
— sistem samodejnega klica v sili E-Call 
— paket aktivne varnosti Toyota Safety Sense®:  

• PCS (Pre Collision System): sistem predhodne 
zaznave in opozorila na morebitni trk (vključno s 
pešci) s samodejno aktivno pomočjo pri zaviranju

•  LDA (Lane Departure Alert): sistem opozarjanja 
ob nenamerni zamenjavi voznega pasu, s 
samodejno pomočjo pri usmerjanju

•  AHB (Auto High Beam): sistem samodejnega 
uravnavanja dolžine svetlobnega snopa

•  RSA (Road Sign Assist): sistem prepoznavanja 
prometnih znakov

•  ACC (Adaptive Cruise Control) Prilagodljiv 
radarski tempomat (deluje od 0 km/h) s povezavo 
s sistemom prepoznavanja prometnih znakov

•  LTA (Lane Trace Assist) Sistem sledenja voznemu 
pasu ob vklopljenem tempomatu

C-ENTER

ZBIRKA, 
KI SE UJEMA Z VAŠIM 
ŽIVLJENJSKIM 
SLOGOM 

PAKETI OPREME

43,2 cm (17-palčna) 5-kraka platišča 
iz lahke litine v srebrni barvi 

Črna tkanina s svetlo sivimi šivi 

REVOLUCIJA SE LAHKO ZAČNE.
TUDI UVOD V TOYOTO C-HR JE 

RAZBURLJIV.
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45,7 cm (18-palčna) 5-kraka platišča 
iz lahke litine v črni barvi

Črna tkanina z modrimi šivi

OPREMA (DODATNO K OPREMI C-ENTER):
— 45,7 cm (18-palčna) lita platišča C-LUB
— streha v črni barvi (Bi-tone)
— dodatno zatemnjena stekla zadaj
— ogrevana sprednja sedeža
— ambientalna osvetlitev notranjosti
— parkirni senzorji s funkcijo samodejnega zaviranja 

(ICS)
— sistem Smart Entry za samodejno odklepanje 

vozila

OPCIJSKA OPREMA:
— paket ASSIST:

•  navigacijska naprava
•  projektorska žarometa Bi-LED
•  sprednji meglenki LED 
•  smernika LED zadaj s sekvenčnim delovanjem
•  sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM)
•  sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri 

vzvratnem speljevanju s funkcijo samodejnega 
zaviranja (RCTB)

•  osvetlitev dostopa z izpisom “C-HR”
— paket ALCANTARA:

•  oblazinjenje sedežev v kombinaciji usnja in 
Alcantare

•  električno nastavljiv voznikov sedež
•  ogrevan volan

C-LUB

PAKETI OPREME

USTVARITE ODLIČEN VTIS.
ŠTEVILNI DODATKI NA NOVO 
POSTAVLJAJO STANDARDE.
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PAKETI OPREME

OPREMA (DODATNO K OPREMI C-LUB):
— 48,3 cm (19-palčna) lita platišča GR SPORT
— projektorska Bi-LED žarometa
— LED kombinirane zadnje luči (zadnje, zavorne 

in vzvratna)
— LED smernika zadaj s sekvenčnim delovanjem
— LED sprednji meglenki
— Ionizator zraka nanoe™
— GR SPORT usnjeni volan
— oblazinjenje GR SPORT iz blaga

OPCIJSKA OPREMA:
— paket PREMIUM:

• navigacija
• vrhunsko ozvočenje JBL z 9 zvočniki
• BSM sistem prepoznavanja vozil v mrtvem kotu
• RCTB sistem prepoznavanja vozil v mrtvem 

kotu s funkcijo samodejnega zaviranja
• oblazinjenje sedežev Alcantara
• ogrevan volan
• električno nastavljiv voznikov sedež
• dinamična prednja žarometa (sledijo 

premikanju volana) z avtomatskim 
nastavljanjem višine (AFS)

GR SPORT

48,3 cm (19-palčna) 5-kraka 
platišča iz lahke litine v črni barvi

Črna tkanina 
s srebrnImi in rdečimi šivi

IZSTOPITE IZ MNOŽICE
S SOFISTICIRANIM ŠPORTNIM 

VIDEZOM.
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OPREMA (DODATNO K OPREMI C-LUB):
— projektorska žarometa Bi-LED
— smernika LED zadaj s sekvenčnim 

delovanjem 
— sprednji meglenki LED 
— navigacijska naprava
— oblazinjenje C-HIC v kombinaciji usnja in 

blaga z rjavimi detajli
— armaturna plošča v barvi Dark Brown
— ionizator zraka Nanoe™

OPCIJSKA OPREMA:
— paket TECH:

•  žarometa z dinamično osvetlitvijo pri 
zavijanju (AFS)

•  sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu 
(BSM)

•  sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu 
pri vzvratnem speljevanju s funkcijo 
samodejnega zaviranja (RCTB)

•  osvetlitev dostopa z izpisom C-HR
— paket LEATHER:

•  usnjeno oblazinjenje sedežev
•  električno nastavljiv voznikov sedež
•  ogrevan volan

C-HIC

45,7 cm (18-palčna) 10-kraka platišča 
iz lahke litine

Kombinacija reliefne 
tkanine in usnja

PAKETI OPREME

KOMPROMIS NI VAŠ SLOG.
RAZKOŠJE, KI POSTANE 

STANDARD.
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45,7 cm (18-palčna) 10-kraka 
platišča iz lahke litine v črni barvi 

Črno perforirano usnje z 
diamantnim vzorcem

OMEJENA SERIJA ORANGE EDITION
(DODATNO K OPREMI C-HIC)
— na voljo izključno v barvi vozila ORANGE BI-TONE 

(2TC)
— streha v črni barvi (Bi-tone)
— 45,7cm (18-palčna) lita platišča v mat črni barvi
— žarometa z dinamično osvetlitvijo pri zavijanju in s 

samodejno nastavitvijo višine snopa (AFS)
— osvetlitev dostopa z izpisom “C-HR”
— vrhunsko ozvočenje JBL z devetimi zvočniki
— usnjeno oblazinjenje sedežev
— električno nastavljiv voznikov sedež
— ogrevan volanski obroč
— sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM)
— sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri 

vzvratnem speljevanju s funkcijo samodejnega 
zaviranja (RCTB) 

ORANGE
EDITION

PAKETI OPREME

PRESEZITE MEJE VSAKDANJEGA.
URBANI ŠPORTNI TERENEC, KI LJUBI 

MESTNI VRVEŽ.
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ZNAČAJ 
ŠPORTNEGA 
TERENCA
POUDARITE 
SVOJO 
URBANOST 

KROMIRANI 
DETAJLI
Sprednje luči so lahko okrašene 
z elegantnimi kromiranimi 
detajli, ki se lepo podajo linijam 
avtomobila in še dodatno 
poudarijo njegov dinamični 
nizki pro�l. Na zadnjem delu 
pa dodajajo precejšnjo mero 
so�sticiranosti.

DODATKI

LETVICE – 
SPREDAJ, ZADAJ 
IN NA OBEH 
STRANEH
Njihova aerodinamična zasnova daje 
avtomobilu še mogočnejšo podobo. 
Ujemajo se z zasnovo avtomobila, 
poudarjajo eleganten pro�l in dodajajo 
izrazito športni videz. 
Tako bo vaš avtomobil še bolj 
dinamičen, vaša osebnost pa se bo še 
bolj izrazila.
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DODATKI

OPTIMIZIRAN 
PREVOZ 

NOSILEC ZA KOLO
Kolo je nameščeno v posebnem 
pro�lu, kar omogoča, da je kolo 
v pokončnem položaju. 

STREŠNI KOVČEK
Kakovosten in estetski strešni 
kovček je idealen za vaše zimske 
počitnice. Odpira se na obeh 
straneh, kar izrazito poenostavlja 
nakladanje in raztovarjanje 
opreme. Ključa ni mogoče 
odstraniti, dokler kovček ni zaprt 
na vseh točkah.

NOSILEC ZA SMUČI IN 
SNEŽNO DESKO
Širok nosilec, na katerem je 
mogoče prevažati od 5 do 6 parov 
smuči ali štiri snežne deske, je 
praktičen, uporaba pa preprosta.  
STREŠNI PRTLJAŽNIK
Strešni prtljažnik je sestavljen iz 
dveh delov, ki sta preprosta za 
montažo in demontažo. To je 
idealno orodje za udobno 
potovanje.

PREGRINJALO PRTLJAŽNEGA 
PROSTORA
Pregrinjalo prtljažnega prostora 
zagotavlja zaščito in lep videz. 
Uporabno je na obeh straneh, je 
trpežno in praktično, čiščenje pa 
je preprosto.

1. PREGRINJALO PRTLJAŽNEGA 
PROSTORA
Zagotavlja odlično zaščito pred 
umazanijo in razlitjem tekočin. 
Zasnovano je tako, da se ne 
premika, poleg tega pa preprečuje 
premikanje prtljage po prtljažniku.

2./3. ZAŠČITNA MREŽA 
(HORIZONTALNA ALI VERTIKALNA)
Mreža, ki je izdelana iz trpežnega 
črnega najlona, omogoča, da je prtljaga 
med vožnjo trdno na svojem mestu. 
Preprosto namestitev pa zagotavljajo 
�ksne kljukice.

1 2 3
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ZAŠČITA

1. OSVETLITEV PRAGOV Osvetlitev 
pragov je elegantna popestritev 
vašega avtomobila. Luči se 
prižgejo avtomatično, kadar 
odprete katerakoli vrata. 
1. TEKSTILNE PREPROGE Preproge 
so izdelane iz kakovostnega 
velurja. So trpežne, praktične in 
preproste za čiščenje. Zasnovane 
so tako, da se ne premikajo po 
površini.
2. GUMIJASTE PREPROGE
Preproge iz gume so zasnovane 
točno po meri vašega avtomobila. 
So izjemno trpežne in preprečujejo 
razlitje tekočine po avtomobilu. 
Poleg tega je njihovo čiščenje 
izjemno preprosto. 
2. ZAŠČITNA PLOŠČA Zaščitna 
plošča združuje atraktivni videz in 
trpežno zaščito. 

ZAŠČITA ZADNJEGA ODBIJAČA
Izdelana je iz nerjavnega jekla in 
zasnovana za zaščito barve na 
zadnjem odbijaču. Vse to izrazito 
olajša nakladanje in razkladanje 
prtljage.

ZAŠČITNI FILM ZA ZADNJI 
ODBIJAČ Pomaga pri zaščiti barve 
na zadnjem odbijaču in preprečuje 
nastajanje morebitnih prask med 
nakladanjem in razkladanjem 
prtljage. Izdelan je iz prozornega 
�lma, ki se ujema z merami 
odbijača.

Zaradi stranskih ročic, kljuke, 
ščitnikov proti blatu bo vaša 
Toyota lepo zaščitena, umazanija 
pa ji ne bo mogla do živega. 
Zaščitite svojo Toyoto C-HR in še 
podaljšate užitek z njo.

DODATKI

1 2
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SPREMENITE
PERSPEKTIVO

1. 2MQ Solid White s črno streho 
2. 2NA Bela Pearl§ s črno streho
3. 2NB Siva Ash Grey* s črno streho
4. 2VF Dynamic Grey* s črno streho 
5. 2NK Metal Stream* s črno streho
6. 2TA Črna Night Sky* s streho v kovinskem odtenku

BARVE

7. 2TB Rdeča Flame* s črno streho
8. 2TC Orange* s črno streho
9. 2TJ Celestite Grey* s streho v kovinskem odtenku
10. 2TH Siva Celestite* s črno streho
11. 2NH Modra Hydro* s črno streho

* kovinska barva § biserna barva
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DETAJLI, 
KI ŠTEJEJO

PLATIŠČA IN SEDEŽI

1. Črna tkanina s svetlo sivimi šivi – standardno pri paketu opreme C-ENTER
2. Črna tkanina s svetlo modrimi šivi – standardno pri paketu opreme C-LUB

3. Kombinacija reliefne tkanine in usnja – standardno pri paketu opreme C-HIC Standard on C-HIC
4. Črna perforirana Alcantara® v kombinaciji z usnjem – opcijsko pri paketu opreme C-LUB

5. Črno perforirano usnje z diamantnim vzorcem – standardno pri paketu opreme ORANGE EDITION, opcijsko pri paketih opreme C-LUB in C-HIC
6. Črna Alcantara® s črnimi usnjenimi oporniki ter srebrnimi in rdečimi šivi – opcijsko v paketu opreme Premium GR SPORT

7. Črna tkanina s srebrnImi in rdečimi šivi – standardno pri paketu opreme GR SPORT

1. 43,2 cm (17-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine – standardno pri opremi C-ENTER
2. 45,7 cm (18-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi – standardno pri opremi C-LUB

3. 45,7 cm (18-palčna) 10-kraka platišča iz lahke litine – standardno pri opremi C-HIC
4. 45,7 cm (18-palčna) 10-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi – standardno pri opremi ORANGE EDITION 

5. 48,3 cm (19-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi – standardno pri opremi GR SPORT
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TEHNIČNI PODATKITEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

  Hibrid  

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

  Hibrid  

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

Poraba goriva (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (l/100 km) 5,2-5,7 4,8-5,2

Nizka hitrost (l/100 km) 4,8-5,3 4,0-4,4

Srednja hitrost (l/100 km) 4,3-4,8 3,8-4,2

Visoka hitrost (l/100 km) 4,7-5,0 4,3-4,7

Extra visoka hitrost (l/100 km) 6,4-6,8 6,1-6,5

Priporočena vrsta goriva 95-oktanski neosvinčen
bencin (ali več)

95-oktanski neosvinčen
bencin (ali več)

Prostornina posode za gorivo (l) 43 43

Ogljikov dioksid, CO₂ (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (g/km) 119-128 109-118

Nizka hitrost (g/km) 109-120 91-101

Srednja hitrost (g/km) 98-108 87-95

Visoka hitrost (g/km) 105-113 97-106

Extra visoka hitrost (g/km) 146-155 139-147

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo 2018/1832AP)

Emisijski razred EURO 6 AP EURO 6 AM

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 190,5 69,8

Ogljikovodiki, THC (mg/km) 19,9 11,0

Ogljikovodiki, NMHC (mg/km) 17,2 8,7

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 4,9 3,6

Dimni delci (mg/km) - -

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 65,0 66,7

MOTORJI

  Hibrid  

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

  Hibrid  

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

Oznaka motorja M20A-FXS 2ZR-FXE

Število valjev 4 v vrsti 4 v vrsti

Mehanizem ventilov 16 ventilov DOHC, verižni pogon 
(s tehnologijo VVT-iE in VVT-i)

16 ventilov DOHC, verižni pogon 
(s tehnologijo VVT-iE in VVT-i)

Sistem vbrizga goriva SFI - Zaporedno vbrizgavanje 
goriva

SFI - Zaporedno vbrizgavanje 
goriva

Prostornina (cm³) 1987 1798

Premer in gib bata (mm x mm) 80,5 x 97,6 80,5 x 88,3

Kompresijsko razmerje 14,0:1 13,0:1

Največja izhodna moč motorja (DIN hp) 152 98

Največja izhodna moč motorja (kW/rpm) 112/6000 72/5200

Največji navor (Nm/vrt./min) 190/4400-5200 142/3600

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (DIN hp) 184 122

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (kW) 135 90

2,0 L BENCINSKI HIBRID DYNAMIC FORCE E-CVT
SPREDNJI ELEKTROMOTOR 

2,0 L BENCINSKI HIBRID DYNAMIC FORCE E-CVT
HIBRIDNA BATERIJA

Tip Sinhroni izmenični elektromotor s 
trajnim magnetom

Tip Nikelj-metal-hidridna (NiMH)

Največja moč (kW / KM) 80 / 109 Nazivna napetost (V) 216,0

Največji navor (Nm) 202 Število baterijskih modulov 180

Največja napetost (V) 650 Zmogljivost baterije (3 ure) (Ah) 6,5

1,8 L  BENCINSKI HIBRID E-CVT
SPREDNJI ELEKTROMOTOR

1,8 L  BENCINSKI HIBRID E-CVT
HIBRIDNA BATERIJA

Tip Sinhroni izmenični elektromotor s 
trajnim magnetom

Tip Litij-ionska baterija (Li-ion)

Največja moč (kW / KM) 53 / 72 Nazivna napetost (V) 207,2

Največji navor (Nm) 163 Število baterijskih modulov 56

Največja napetost (V) 600 Zmogljivost baterije (3 ure) (Ah) 3,6

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu 
z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno kon«guracijo vozila se lahko končne vrednosti 
izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo 
goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, 
obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.). 
Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/
worldwide-harmonized-light 
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PRTLJAŽNI PROSTOR

  Hibrid  

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

  Hibrid  

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob postavljenih zadnjih sedežih, 
po metodi VDA (l) 358 377

Prostornina prtljažnika do strehe ob
podrtih zadnjih sedežih, po metodi VDA (l) 1.102 1.164

MERE NOTRANJOSTI

Notranje mere - dolžina (mm) 1800

Notranje mere - širina (mm) 1455

Notranje mere - višina (mm) 1210

OBRAČALNI KROG

Min. obračalni krog - pnevmatike/karoserija (m) 10,4 / 11,0

KOLESA C-ENTER C-LUB GR SPORT C-HIC ORANGE EDITION

43,2 cm (17-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine  - - - -

45,7 cm (18-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi -  - - -

45,7 cm (18-palčna) 10-kraka platišča iz lahke litine - - -  -

45,7 cm (18-palčna) 10-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi - - - - 

48,3 cm (19-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi - -  - -

Sredinski pokrovček v srebrni barvi     

Komplet za enostavno popravilo pnevmatike     

 = Standard  = Opcijsko – = Ni na voljo * velja za 2,0 l Hybrid

TEHNIČNI PODATKITEHNIČNI PODATKI

ZMOGLJIVOSTI

  Hibrid  

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

  Hibrid  

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

Največja hitrost (km/h) 180 170

0–100 km/h (s) 8,2 11,0

Koe«cient upora 0,32 0,32

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 1.930 1.860

Masa praznega vozila (kg) 1.560 - 1.600 1.495 - 1.535

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 725 725

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 725 725

VZMETENJE

Spredaj MacPherson vzmetna roka MacPherson vzmetna roka

Zadaj Neodvisno dvojno prečno vodilo Neodvisno dvojno prečno vodilo

ZAVORE

Spredaj Hlajene kolutne zavore Hlajene kolutne zavore

Zadaj Kolutne zavore Kolutne zavore

ZUNANJE MERE

Zunanja dolžina (mm) 4.395 4.390

Zunanja širina (mm) 1.795 1.795

Zunanja višina (mm) 1.555 1.555

Kolotek spredaj (mm) 1.550 1.540*/1.550

Kolotek zadaj (mm) 1.570 1.560*/1.570

Previs spredaj (mm) 940 940

Previs zadaj (mm) 815 805

Medosna razdalja (mm) 2.640 2.640

* oprema C-ENTER e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik  AWD = pogon na vsa 4 kolesa (mehanski)
1540/1550 mm

1795 mm

1560/1570 mm

1795 mm 4390/4395 mm

2640 mm 815/805* 
mm940 mm

15
55

/1
56

5 
m

m
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Več informacij v zvezi s Toyotinim okoljskim izzivom vam lahko 
posreduje vaš lokalni trgovec, na voljo pa so tudi na spletni strani:
www.toyota.si/world-of-toyota.

Pri Toyoti se zavedamo svojega vpliva do 
okolja, zato smo si zadali cilj, da s svojo 
dejavnostjo v ozračje ne bomo izpuščali 
škodljivih emisij. Le tako bo naš planet 
še naprej ostal tako lep tudi za naslednje 
generacije. Za dosego tega cilja smo si 
zadali šest izzivov, ki jih želimo uresničiti 
do leta 2050. Vsak izmed njih je usmerjen 
v ustvarjanje pozitivne trajnostne družbe 
in varovanje našega planeta kot celote.

TOYOTIN OKOLJSKI 
IZZIV 2050

OKOLJE

* Metodologijo Toyota’s LC, ki se 
nanaša na naša osebna vozila, je 
pregledal in odobril TÜV Rheinland 
in ima certi�kat ISO14040/14044.

Toyoto C-HR proizvajajo 
po najvišjih kakovostnih 
standardih v Toyotini 
tovarni TMMT v Sakaryi v 
Turčiji.

IZZIV 1 
BREZEMISIJSKA 
NOVA VOZILA 
Do leta 2050 želimo za 90 
odstotkov zmanjšati emisije novih 
vozil v primerjavi s tistimi, ki so bila 
proizvedena leta 2010. Za dosego 
tega cilja želimo razviti nova vozila 
z nizkimi emisijami ali brez njih.

IZZIV 2 
ŽIVLJENJSKI CIKEL 
BREZ EMISIJ CO₂ 
Prizadevamo si za ustvarjanje 
izdelkov, prijaznih do okolja. 
Analiziramo jih in preoblikujemo, 
da imajo v svojem celotnem 
življenjskem ciklu čim manjši 
negativni vpliv na okolje.

IZZIV 3 
TOVARNIŠKI OBRATI BREZ 
EMISIJ CO₂ 
Za zmanjševanje emisij naših 
tovarniških obratov uporabljamo 
najsodobnejšo tehnologijo in 
si prizadevamo za uporabo 
obnovljivih virov energije. 
Zavezali smo se k večji energijski 
učinkovitosti naših obratov. Poleg 
tega uporabljamo tudi sončno, 
vetrno in hidrogensko energijo.

IZZIV 4 
ZMANJŠEVANJE IN 
OPTIMIZACIJA PORABE VODE
Za manjšo porabo vode smo 
v naših tovarnah začeli zbirati 
deževnico. Uporabljamo tudi 
različne očiščevalne metode, ki 
omogočajo reciklažo in ponovno 
uporabo vode.

IZZIV 5 
USTVARJANJE DRUŽBE IN 
SISTEMOV NA PODLAGI 
RECIKLIRANJA
Že več kot 40 let se ukvarjamo z 
reciklažo različnih surovin. Zdaj 
je vsak avtomobil znamke Toyota 
95-odstotno razgradljiv. Tako 
vsakemu avtomobilu, ki v enem 
življenjskem ciklu doseže konec 
poti, omogočimo novo življenje.

IZZIV 6 
USTVARJANJE DRUŽBE 
PRIHODNOSTI V
SOŽITJU Z NARAVO 
Ves čas si prizadevamo za sožitje 
z naravo, ki jo varujemo kot naše 
največje bogastvo. V ta namen 
sadimo drevesa in v urbanih 
okoljih ustvarjamo nove zelene 
površine, s čimer želimo pripomoči 
k družbi, ki se zaveda pomena 
narave in sožitja z njo.
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*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini 
in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 
12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu 
oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

BREZSKRBNOST

TOYOTA 
SKRBI ZA 
POPOLNO 
BREZSKRBNOST

SERVISNI PROGRAM ZA HIBRIDE
Kritje podaljšanega varstva za hibridno baterijo na 
letni ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej) vse 
do 10 let po registraciji vozila.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln 
servisni pregled, odvisno od sloga in razmer 
vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000 
prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi 
so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 
prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, da 
so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem 
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni 
deli Toyota.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo 
tudi triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je 
na voljo v 40 evropskih državah.**

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko 
blokado motorja so odobrile največje evropske 
zavarovalnice.

10 LET JAMSTVA
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da 
upošteva izjemno visoka merila kakovosti, 
trajnosti in zanesljivosti.
Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške 
garancije ponujamo brezplačno vključitev v 
program Toyota Relax (vse do starosti vozila 
10 let ali 185.000 km) in podaljšano jamstvo 
za hibridno baterijo do 10 let za naša hibridna 
vozila. Program Toyota Relax se lahko aktivira ob 
opravljenem rednem vzdrževanju in spoštovanju 
splošnih pogojev, kritje programa pa traja en 
servisni interval, kakršnega je proizvajalec 
predpisal za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve 
vozila v program dopolnilnega jamstva 
pnevmatik, ki ga je mogoče aktivirati vse do 
10 leta starosti vozila oz 185.000 km in traja en 
servisni interval, kakršen je predpisan za vaše 
vozilo. V sklopu dopolnilnega jamstva vam 
v primeru poškodbe pnevmatike bezplačno 
nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za 
prevoz vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer 
vam bodo poškodovano pnevmatiko zakrpali ali 
pa zamenjali z novo, enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana 
in izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in 
natančnostjo kot Toyotina vozila. Dodatna 
oprema ima triletno garancijo, če jo kupite 
skupaj z vozilom.*
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NOVA TOYOTA C-HR HYBRID
POZABITE NA VSAKDANJOST

TOYOTA.SI

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda 
razlikujejo od modelov v vaši regiji. Podrobnosti o opremi in speci«kacijah vozila boste  lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na 
fotogra«jah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti speci«kacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno 
kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. ˝ Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.
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