
TOYOTA
C‑HR

Modelový rok 2023; Motorizácia Výbava Štandardná cena Zľava Akciová cena

1.8 Hybrid 122 k e‑CVT

Comfort Business 27 990 € 1 500 € 26 490 €

Style 31 090 € 1 500 € 29 590 €

Executive 32 190 € 1 500 € 30 690 €

GR SPORT 33 890 € 2 000 € 31 890 €

2.0 Hybrid Dynamic Force 184 k e‑CVT
Executive 34 190 € 1 500 € 32 690 €

GR SPORT 35 890 € 2 000 € 33 890 €

1 Zľava na komplety zimných kolies platí len pri kúpe nového vozidla.

2 000 €

Zľava až do výšky 2 000 €

25 %

Zľava 25 % na komplety zimných kolies1

BEST EDITION



17" zliatinové disky kolies

1 550 € 1 163 €
18" zliatinové disky kolies

1 900 € 1 425 €

SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ#

COMFORT S PAKETOM BUSINESS

Vybrané prvky štandardnej výbavy
• 17" zliatinové disky kolies
• Parabolické LED svetlomety
• LED svetlá denného svietenia
• Hmlové svetlá
• Zadná parkovacia kamera
• Parkovacie senzory – predné a zadné
• Dvojzónová automatická klimatizácia
• Vyhrievanie predných sedadiel
• Bedrová opierka sedadla vodiča
• Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s 8" 

farebnou dotykovou obrazovkou
• Rozhranie Apple CarPlay* / Android Auto™
• Kožený volant a hlavica radiacej páky
• Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
• Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
• Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel 

(AHB)
• Dojazdové rezervné koleso

STYLE

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave Comfort s paketom Business)
• Metalický lak karosérie
• 18" zliatinové disky kolies
• Zatmavené zadné okná
• Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie 

a štartovanie
• Monitor mŕtveho uhla (BSM)
• Upozornenie na dopravu za vozidlom 

s funkciou automatického brzdenia (RCTAB)
• Parkovacie senzory s funkciou detekcie 

prekážky (ICS)
• Podpora Apple CarPlay* 

s bezdrôtovým pripojením
• Cloudová navigácia Connected** 

s predplatenými dátami na 4 roky
• Látkové čalúnenie sedadiel v kombinácii 

s kožou
• Vyhrievanie volantu
• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
• Vonkajšie spätné zrkadlá s projekciou loga 

Toyota C‑HR
• Automatické sklápanie vonkajších 

spätných zrkadiel
• Ambientné LED osvetlenie interiéru
• Čierne čalúnenie stropu
• Súprava na opravu pneumatík 

(nahrádza rezervné koleso)

EXECUTIVE

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave Style)
• Projektorové LED svetlomety
• Adaptívne predné svetlomety (AFS)
• Automatické nastavenie sklonu svetlometov
• Zadné kombinované LED svetlá
• Zadné sekvenčné LED smerové svetlá
• Predné smerové svetlá integrované do svetiel 

denného svietenia
• Hmlové LED svetlá
• Inteligentný parkovací asistent (S‑IPA)
• Technológia Nanoe™ pre čistenie 

a zvlhčovanie vzduchu v kabíne

GR SPORT

Vybrané prvky štandardnej výbavy 
(navyše k výbave Executive)
• Dvojfarebné lakovanie karosérie
• 19" zliatinové disky kolies
• Čierne perforované čalúnenie sedadiel 

Alcantara s červeno‑bielym prešívaním 
a logom GR

• Elektricky ovládané sedadlo vodiča
• Perforovaný kožený volant s červeným prešívaním
• Manžeta radiacej páky s červeným prešívaním
• Prahové lišty dverí s logom GR
• Logo GR na štartovacom tlačidle 

a v prístrojovom štíte
• Logo GR SPORT na dverách 

batožinového priestoru
• Čierne lakovanie predného a zadného nárazníka
• Čierne lakované bočné lišty dverí
• Tónované sklá predných svetlometov

# Podrobný prehľad výbav, farieb exteriéru vrátane ceny a interiéru je dostupný v štandardnom zákazníckom cenníku C‑HR MY23, ktorý je dostupný na www.toyota.sk.
* 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.

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

VOZIDLO NIE JE MOŽNÉ ZADAŤ DO VÝROBY. INFORMUJTE SA O SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH U SVOJHO AUTORIZOVANÉHO PARTNERA TOYOTA.
Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 3. 4. 2023 do vydania nového cenníka alebo vypredania zásob. Uvedené ceny vrátane 20% DPH sú platné pri zakúpení 
jedného vozidla na fyzickú osobu. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 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, IČ DPH: SK2020453765. Kombinovaná spotreba a emisie: 1.8 Hybrid 122 k e‑CVT: 3,8 l/100 km, 86 g/km (NEDC), 4,7–5,2 l/km, 108–118 g/100 km (WLTP); 
2.0 Hybrid Dynamic Force 184 k e‑CVT: 4,0 l/100 km, 92 g/km (NEDC), 5,3–5,7 l/100 km, 120–128 g/km (WLTP).

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES SO ZĽAVOU 25 %*


