
MIMORIADNY 
BONUS

Bonus pri výkupe starého vozidla*

25 %

Komplety zimných kolies 
so zľavou 25 %¹

27 190 €

Nová Toyota C-HR Hybrid 
už od 27 190 €

TOYOTA
C-HR
MODELOVÝ ROK 2023

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla.
* Viac informácií u autorizovaných predajcov Toyota.
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ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY TOYOTY C-HR

– Automatická klimatizácia (dvojzónová)
– Parabolické LED svetlomety
– 17” zliatinové disky kolies, 

pneumatiky 215/60 R17
– Zadná parkovacia kamera
– Hmlové svetlá
– Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) 

s detekciou chodcov cez deň a v noci 
a cyklistov cez deň

– Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
– Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)

– Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
– Automatické prepínanie diaľkových 

svetiel (AHB)
– Multimediálny systém Toyota Touch® 2 

s 8" farebnou dotykovou obrazovkou
– Rozhranie Apple CarPlay* / 

Android Auto™

Voliteľné pakety výbavy:
Paket Business

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy

27 190 €

CENA OD:

STYLE
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort)

– 18" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 225/50 R18

– Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
– Parkovacie senzory – predné a zadné
– Smart Entry & Start – bezkľúčové 

odomykanie a štartovanie
– Látkové čalúnenie sedadiel v kombinácii 

s kožou
– Vyhrievanie predných sedadiel
– Vyhrievanie volantu
– Podpora Apple CarPlay* 

s bezdrôtovým pripojením

– Cloudová navigácia Connected 
s predplatenými dátami na 4 roky 
(aktualizácia máp online)

– Monitor mŕtveho uhla (BSM)
– Upozornenie na dopravu za vozidlom 

s funkciou automatického brzdenia (RCTAB)
– Vnútorné spätné zrkadlo 

s automatickou clonou
– Vonkajšie spätné zrkadlá s projekciou 

loga Toyota C‑HR
– Senzor dažďa
– Metalický lak karosérie

31 090 €

CENA OD:

EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Style)

– Projektorové LED predné svetlomety – 
adaptívne (AFS)

– Hmlové LED svetlá
– Predné smerové svetlá integrované 

do svetiel denného svietenia
– Zadné LED sekvenčné smerové svetlá
– Zadné kombinované LED svetlá

– Automatické nastavenie sklonu svetlometov
– Inteligentný parkovací asistent (S‑IPA)
– Technológia Nanoe™ pre čistenie 

a zvlhčovanie vzduchu v kabíne

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket VIP, Paket Navi

32 190 €

CENA OD:

GR SPORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Executive)

– 19" zliatinové disky kolies, pneumatiky 
225/45 R19

– Kožené čalúnenie sedadiel – perforované 
(čierna Alcantara)

– Sedadlo vodiča – elektricky ovládané
– Perforovaný kožený volant
– Čierne lakovanie predného a zadného 

nárazníka

– Čierne lakované bočné lišty dverí 
– Čierne lakované okenné lišty
– Tónované sklá predných svetlometov
– Logá GR v exteriéri a interiéri vozidla
– Červené prešívanie v interiéri vozidla 

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket Navi

33 890 €

CENA OD:

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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VERZIA 2.0 HYBRID 
DYNAMIC FORCE
184 k e-CVT GR SPORT

SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU

Toyota C-HR so všetkým, čo potrebujete

Výbava GR SPORT ponúka najlepšiu kombináciu 
športového dizajnu, bezpečnosti a intuitívnej 
funkčnosti. Užívajte si komfort a prestíž 
s dvojzónovou automatickou klimatizáciou, 
zatmavenými zadnými oknami, 19" zliatinovými 
diskami kolies, inteligentným parkovacím asistentom 
a adaptívnymi LED svetlometmi, doplnenými 
o dizajnové prvky v štýle motoršportu.

Moderné technológie

Najnovšie bezpečnostné systémy balíka Toyota Safety 
Sense vám pomôžu urýchliť rozhodovanie na ceste, 
zatiaľ čo multimediálny systém Toyota Touch® 2 
s 8" HD dotykovou obrazovkou, navigáciou Connected 
a bezdrôtovým pripojením smartfónov zabezpečí, 
že každá cesta bude pre vás potešením.

Hybridný pohon

Toyota C‑HR je teraz vybavená najmodernejším 
hybridným pohonom. Okrem hladkej a tichej prevádzky 
ponúkne tiež dynamický výkon, ktorý si zamilujete.

Máte záujem o túto verziu? Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.

Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte si takú 
Toyotu C‑HR, ktorá vám bude dokonale vyhovovať.

35 890 €
CENA S DPH:

Verzia 2.0 Hybrid Dynamic Force 
184 k e-CVT GR SPORT
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ S DPH)

PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

PAKET NAVI 500 €
k dispozícii pre verziu: Executive, GR SPORT

PAKET VIP 600 €
k dispozícii pre verziu: Executive

– Kožené čalúnenie sedadiel – perforované 
(prírodná a umelá koža v béžovej farbe)

– Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča

– Vstavaná navigácia Connected Plus s rozšírenými 
funkciami a predplatenými dátami na 4 roky 
(aktualizácia máp online)

PAKET BUSINESS  800 €
k dispozícii pre verziu: Comfort

– Vyhrievanie predných sedadiel
– Bedrová opierka sedadla vodiča
– Parkovacie senzory – predné a zadné
– Dojazdové rezervné koleso

Modelový rok: 2023 Platnosť cenníka od 3. 4. 2023

VOZIDLO NIE JE MOŽNÉ ZADAŤ DO VÝROBY. INFORMUJTE SA O SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH U SVOJHO AUTORIZOVANÉHO PARTNERA TOYOTA.

Crossover Comfort Style Executive GR SPORT

1.8 Hybrid 122 k e‑CVT 27 190 31 090 32 190 33 890
2.0 Hybrid Dynamic Force 184 k e‑CVT – 33 090 34 190 35 890

e‑CVT – elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom
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ZVOĽTE SI FARBU KAROSÉRIE PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

040 Biela – čistá
Štandardný lak 
Bez príplatku – Comfort 

1G3 Sivá – popolavá
Metalický lak 
520 € – Comfort 
bez príplatku – Style, Executive

209 Čierna – nočná obloha
Metalický lak 
520 € – Comfort 
bez príplatku – Style, Executive

1L0 Strieborná – metalická
Metalický lak 
520 € – Comfort 
bez príplatku – Style, Executive

9AH Tmavofialová – ametyst
Metalický lak 
520 € – Comfort 
bez príplatku – Style, Executive

2VU Strieborná – metalická 
so strechou v čiernej farbe
Metalický lak 
bez príplatku – GR SPORT

2TH Sivá – celestín 
so strechou v čiernej farbe
Metalický lak 
bez príplatku – GR SPORT

2TB Červená – karmínová 
so strechou v čiernej farbe
Špeciálny lak 
260 € – GR SPORT

2YB Modrozelená – tmavá 
so strechou v čiernej farbe
Metalický lak 
bez príplatku – GR Sport

2VF Sivá – Dynamic 
so strechou v čiernej farbe
Metalický lak 
bez príplatku – GR SPORT

2VP Biela – platinová 
so strechou v čiernej farbe
Perleťový lak 
260 € – GR SPORT

2MQ Biela – čistá 
so strechou v čiernej farbe
Štandardný lak 
bez príplatku – GR SPORT

2NB Sivá – popolavá 
so strechou v čiernej farbe
Metalický lak 
bez príplatku – GR SPORT

089 Biela – platinová
Perleťový lak 
780 € – Comfort 
260 € – Style, Executive

785 Modrozelená – tmavá
Metalický lak 
520 € – Comfort 
bez príplatku – Style, Executive

1K3 Sivá – celestín
Metalický lak 
520 € – Comfort 
bez príplatku – Style

3U5 Červená – karmínová
Špeciálny lak 
780 € – Comfort 
260 € – Style

2XE Tmavofialová – ametyst 
so strechou v čiernej farbe
Metalický lak 
bez príplatku – GR SPORT



VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

18" disky kolies z ľahkých zliatin, 
pneumatiky 225/50 R18
Pre výbavu Executive

17" disky kolies z ľahkých zliatin, 
pneumatiky 215/60 R17
Pre výbavu Comfort

18" disky kolies z ľahkých zliatin, 
pneumatiky 225/50 R18
Pre výbavu Style

19" disky kolies z ľahkých zliatin, 
pneumatiky 225/45 R19
Pre výbavu GR SPORT

Čalúnenie sedadiel – textilné čierne
Pre výbavu Comfort

Čalúnenie sedadiel – prešívaná čierna textília 
s tmavohnedými koženými detailmi
Pre výbavu Executive

Čalúnenie sedadiel – prešívaná sivo-čierna textília 
s čiernymi koženými detailmi
Pre výbavu Style

Čalúnenie sedadiel – čierna perforovaná koža 
Alcantara® s koženými detailmi
Pre výbavu GR SPORT

Čalúnenie sedadiel – béžová perforovaná koža 
s čiernymi detailmi
Pre výbavu Executive s paketom VIP

6
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ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VYBAVY NA ŽELANIE

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES SO ZĽAVOU 25 %¹

PAKET PROTECTION VYŠŠIE/NIŽŠIE DNO

PAKET COLOR RED/LIME

PAKET PRAKTIK

PAKET TRANSPORT

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla. Nie je kombinovateľné s mimoriadnym bonusom pri výkupe starého vozidla.

17" zliatinové disky kolies

1 550 € 1 163 €
18" zliatinové disky kolies

1 900 € 1 425 €

Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ s DPH)
Plastová rohož batožinového priestoru
Velúrové koberčeky
Bezpečnostné skrutky kolies 42 €*
Strešný nosič 342 €*
Lapače nečistôt, sada predných a zadných 61 €*
Bočné lišty, chrómované 264 €*
Prahové ochranné lišty, nehrdz.oceľ 129 €*
LED osvetlenie interiéru, sada 4 svetiel s modrým zafarbením 271 €*
Paket Protection: prahové lišty, plastová rohož batožinového priestoru, horizontálna upevňovacia sieť (vrátane inštalácie)  255 €  215 €
Paket Praktik: ochranná fólia pod kľučky dverí (2 ks), ochranná nerezová lišta zadného nárazníka, deflektory okien predných dverí 
(vrátane inštalácie)  285 €  240 € 

Paket Color RED/LIME: bočné lišty, ozdobné stredové krytky kolies, kryty spätných zrkadiel v červenej farbe 3T3/v limetkovej farbe 381C 
(vrátane inštalácie)  460 €  390 €

Paket Transport: odnímateľné horizontálne ťažné zariadenie vrátane 13‑pólovej elektroinštalácie, strešný nosič (vrátane inštalácie)  1165 €  990 €
Toyota ProTect Body: 5‑ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii (cena vrátane aplikácie) 269 €
Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou. Odstránenie nečistôt bez zanechania škvŕn 
(cena vrátane aplikácie) 119 €

Toyota ProTect Zliatinové kolesá: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke (cena vrátane aplikácie) 69 €
Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160000 km 399 €**

* Cena bez inštalácie.
** Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla.
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 Štandardne – Nie je k dispozícii

POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

Pohodlie a funkčnosť Comfort Style Executive GR SPORT
Elektricky ovládané okná s funkciou otvárania / zatvárania jedným dotykom
12V zásuvka v stredovom paneli
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie –
Spúšťanie motora tlačidlom
Automatická klimatizácia (dvojzónová) – –
Automatická klimatizácia (dvojzónová) s technológiou Nanoe™ pre čistenie a zvlhčovanie 
vzduchu v kabíne – –

Parkovacie senzory – predné a zadné Business
Vyhrievanie spätných zrkadiel
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
Automatické sklápanie spätných zrkadiel –
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou –
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre multimédiá
Vyhrievanie volantu –
Palubný počítač
Osvetlenie interiéru
Ambientné LED osvetlenie –
Zadná parkovacia kamera
Inteligentný parkovací asistent (S‑IPA) – –

Osvetlenie Comfort Style Executive GR SPORT
Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla (funkcia „Follow‑me home“)
LED svetlá pre denné svietenie
Parabolické LED svetlomety – –
Projektorové LED svetlomety – –
Adaptívne predné svetlomety (AFS) – –
Automatické nastavenie sklonu svetlometov – –
Zadné halogénové svetlá – –
Zadná LED svetlovodná trubica – –
Zadné kombinované LED svetlá – –
Zadné sekvenčné LED smerové svetlá – –
Predné smerové svetlá integrované do svetiel denného svietenia – –
Hmlové svetlá – –
Hmlové LED svetlá – –

Dizajn exteriéru Comfort Style Executive GR SPORT
Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni karosérie –
Vonkajšie spätné zrkadlá – v prevedení čierny lak – – –
Vonkajšie spätné zrkadlá s projekciou loga Toyota C‑HR –
Zadný spojler
Strešná anténa v tvare žraločej plutvy
Metalický lak karosérie –
Zatmavené zadné okná –
Chrómovaná lišta okolo okien – –
Čierna lakovaná lišta okolo okien – – –
Čierna strecha – – –
Logo GR SPORT na dverách batožinového priestoru – – –
Športový dizajn predného a zadného nárazníka – v prevedení čierny lak – – –
Bočné lišty dverí – v prevedení čierny lak – – –
Tónované sklá predných svetlometov – – –

Pneumatiky a disky kolies Comfort Style Executive GR SPORT
Súprava na opravu pneumatík
Dojazdové rezervné koleso Business – – –
17" disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky 215/60 R17 – – –
18“ disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky 225/50 R18 – –
19" disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky 225/45 R19 – – –

Dizajn interiéru Comfort Style Executive GR SPORT
Horná časť prístrojovej dosky – textúra mäkká na dotyk
Povrchová úprava interiéru – textúra diamantu
Povrchová úprava interiéru – v matnom čiernom prevedení – – –
Povrchová úprava interiéru – v prevedení čierny lak –
Dekoračná linka palubnej dosky – v sivej farbe – – –
Dekoračná linka palubnej dosky – v tmavosivej kovovej farbe – – –
Dekoračná linka palubnej dosky – v teplej striebornej farbe – – –
Dekoračná linka palubnej dosky – v striebornej farbe – – –
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Dizajn interiéru Comfort Style Executive GR SPORT
Čalúnenie stropu – sivé – – –
Čalúnenie stropu – čierne –
Rýchlomer
Ukazovateľ hybridného systému
Kožená hlavica radiacej páky
Kožený volant –
Perforovaný kožený volant s červeným prešívaním v dizajne GR SPORT – – –
Prahové lišty dverí s logom GR – – –

Sedadlá Comfort Style Executive GR SPORT
Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40
Systém sklápania Toyota Easy Flat
Predná lakťová opierka
Sedadlá s bočným vedením
Látkové čalúnenie – čierne – – –
Látkové čalúnenie v kombinácii s kožou – sivo‑čierne – – –
Látkové čalúnenie v kombinácii s kožou – čierno‑hnedé – – –
Kožené čalúnenie – perforované (prírodná a umelá koža v béžovej farbe) – – VIP –
Kožené čalúnenie – perforované (čierna Alcantara v dizajne GR SPORT) – – –
Vyhrievanie predných sedadiel Business
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca –
Bedrová opierka sedadla vodiča – elektricky ovládaná Business
Sedadlo vodiča – elektricky ovládané – – VIP

Navigácia a multimédiá Comfort Style Executive GR SPORT
6 reproduktorov
Multifunkčný farebný TFT displej
USB port
Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s 8" farebnou dotykovou obrazovkou – – –
Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s 8" HD farebnou dotykovou obrazovkou –
Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™ s pripojením cez kábel – – –
Podpora Apple CarPlay* s bezdrôtovým pripojením a Android Auto™ s pripojením cez kábel –
Podpora rozhlasového vysielania v digitálnej technológii (DAB)
Cloudová navigácia Connected** s predplatenými dátami na 4 roky (aktualizácia máp online) –
Vstavaná navigácia Connected Plus** s rozšírenými funkciami a predplatenými dátami na 4 roky 
(aktualizácia máp online) – – Navi Navi

Služby pripojenia Toyota Connected Car***

Bezpečnosť a technológie Comfort Style Executive GR SPORT
Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov cez deň a v noci a cyklistov cez deň
Asistent pre predchádzanie kolíziám v križovatke
Núdzový asistent riadenia
Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Upozornenie na dopravu za vozidlom s funkciou automatického brzdenia (RCTAB) –
Monitor mŕtveho uhla (BSM) –
Systém na detekciu prekážky (ICS) –
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
Detská poistka zadných dverí
Elektrická parkovacia brzda
Čelné a bočné airbagy pre vodiča a predného spolujazdca
Hlavové airbagy
Kolenný airbag na strane vodiča
Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
Systém automatického núdzového volania (eCall)
Automatické svetlá so senzorom šera
Inteligentné stierače predného okna so senzorom dažďa –
Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)
Akustický výstražný systém vozidla (AVAS)

Záruky a ochrana proti odcudzeniu Comfort Style Executive GR SPORT
Imobilizér
Trojročná záruka výrobcu s obmedzením na 100 000 km
Päťročná záruka výrobcu na komponenty hybridného systému s obmedzením na 100 000 km

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
** Pre používanie navigácie Connected je potrebná registrácia a aktivácia účtu v aplikácii MyT. Ovládanie navigácie hlasom nie je k dispozícii.
*** Ak chcete využívať služby pripojenia Toyota Connected Car, stiahnite si bezplatnú aplikáciu MyT. Aplikácia je k dispozícii v Google Play alebo App Store. 
Dostupnosť jednotlivých funkcionalít sa môže líšiť v závislosti od mesiaca a roku výroby vozidla.
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Podrobnejšie technické údaje nájdete 
v katalógu alebo na stránkach www.toyota.sk.

Objem batožinového priestoru 
pre 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 k 
e‑CVT a verzie s rezervným kolesom

Minimálny polomer otáčaniaObjem batožinového priestoru

358 l 5,2 m377 l

Spotreba paliva

1.8 Hybrid 122 k 
e-CVT 
benzín

2.0 Hybrid Dynamic Force 184 k
e-CVT
benzín

Kombinovaná – NEDC [l/100 km] 3,8 4,0
Kombinovaná – WLTP [l/100 km] 4,7–5,2 5,3–5,7

Emise CO2
Kombinovaná – NEDC [g/km] 86 92
Kombinovaná – WLTP [g/km] 108–118 120–128

Pohonné ústrojenstvo
Zdvihový objem [cm3] 1798 1987
Maximálny výkon [k (kW)/ot. min‑¹] 98 (72)/5200 150 (112)/6000
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min‑1] 142/3600 190/5200

Hybridný pohon
Maximálny výkon hybridného systému [k (kW)] 122 (90) 184 (135)

Zrýchlenie
0–100 km/h [s] 11,0 8,2

Zavesenie kolies
Predné Vzpery McPherson Vzpery McPherson
Zadné Dvojité lichobežníky Dvojité lichobežníky

Brzdy
Predné Odvetrávané kotúčové Odvetrávané kotúčové
Zadné Kotúčové Kotúčové

Hmotnosť
Celková hmotnosť vozidla [kg] 1860 1930
Pohotovostná hmotnosť [kg] 1420–1460 1485–1525

Ťažná kapacita
Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 725 725
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 725 725

Vonkajšia hladina hluku
Pohybujúce sa vozidlo [dB(A)] 68 65
Stojace vozidlo [dB(A)] 68,4 66,6

1795 mm

1550–1560 mm
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DOHODNITE 
SI SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, 
PREČO SI VYBRAŤ TOYOTU C-HR.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou 
(uvedené údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera 
značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, 
hustota premávky, aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.

Všeobecná záruka na vozidlo
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého 
užívania vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka 
je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka 
v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. 
Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie 
(úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. 
Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. 
Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. 
O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia 
nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. 
Toyota Central Europe sp. z o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. 
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765.


