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Nestačí vyraziť do ulíc – podmaňte si ich. 
Naberte nový smer, pritiahnite pohľady, 
urobte rozruch. Vaše auto odráža váš životný postoj: 
sebavedomie, ktoré búra zaužívané konvencie. 
Už kultová Toyota C‑HR sa vďaka svojmu nápadnému 
vzhľadu a nekonvenčnému charakteru teraz stáva 
vaším ideálnym náprotivkom. Posaďte sa preto 
do jej interiéru, chopte sa volantu a vydajte 
sa za svojím novým dobrodružstvom. S novou Toyotou 
C‑HR uspokojíte svoju túžbu dosiahnuť viac a vziať 
budúcnosť do vlastných rúk.
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NECHAJTE 
VŠEDNOSŤ

OSTATNÝM

TOYOTA C‑HR
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Vystúpte z davu vo svete plnom všednosti. 
Porušte konvencie, zahoďte zaužívané pravidlá 
a zažite neobyčajné. Nová Toyota C‑HR je moderné 
kupé s hranatým dizajnom sršiacim dynamickosťou 
a kompaktnými krivkami, ktoré sú stelesnením 
mestskej obratnosti. Aj napriek tomu 
sa však vyznačuje širokým postojom, 
impozantným výkonom a výnimočnými jazdnými 
vlastnosťami – je nekompromisnou ódou na SUV. 
Nechajte všednosť ostatným, buďte sami 
sebou a vychutnávajte si dobrodružstvá, 
ktoré ponúka život.

ČAS PREBUDIŤ
MESTO

4



DIZAJN
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Cestujte životom s novou Toyotou C‑HR – je vaším pasom 
k ešte neobjaveným dobrodružstvám. Podmanivá, 
dynamická a mimoriadne úsporná, s okamžitým zrýchlením, 
vďaka ktorému je predbiehanie hračkou. Toyota C‑HR je vždy 
pripravená vyraziť a podať neobyčajný výkon. Spoznajte novú 
úroveň hybridného zážitku.

JAZDA

OKAMŽITÁ AKCELERÁCIA
PLYNULÝ VÝKON HYBRIDU
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HYBRID

CESTA 
PATRÍ VÁM
Nová Toyota C-HR poskytuje plynulú, 
výkonnú a ešte hospodárnejšiu jazdu 
a teraz ponúka na výber z dvoch 
hybridných pohonných jednotiek bez 
nutnosti dobíjania. Vďaka výnimočnému 
výkonu nového 2,0-litrového 
pohonného systému Hybrid Dynamic 
Force ľahko kľučkuje ulicami miest, 
prekypuje výkonom na diaľniciach 
a žiadna jazda s ňou nie je všedná.

Technické údaje
HYBRID
HYBRID S 2,0‑L ZÁŽIHOVÝM MOTOROM, 
E‑CVT
Výkon: 184 k
Spotreba paliva¹: 4,0 l/100 km
Spotreba paliva²: 5,3–5,7 l/100 km
Emise CO2¹: 92 g/km
Emise CO2²: 120–128 g/km
0–100 km/h: 8,2 sekundy

HYBRID
HYBRID S 1,8‑L ZÁŽIHOVÝM MOTOROM, 
E‑CVT
Výkon: 122 k
Spotreba paliva¹: 3,8 l/100 km
Spotreba paliva²: 4,7–5,2 l/100 km
Emise CO2¹: 86 g/km
Emise CO2²: 108–118 g/km
0–100 km/h: 11 sekúnd

e-CVT = elektronicky riadená prevodovka 
s plynule meniteľným prevodom

¹ Kombinovaný cyklus podľa merania 
Correlated NEDC.

² Kombinovaný cyklus podľa merania WLTP.

9



Snažíte sa využiť každý okamih naplno? S novou Toyotou C‑HR si prídete 
na svoje. Interiér vozidla bol špeciálne navrhnutý pre váš pôžitok. 
Maximálne komfortné sedadlá a výrazné diamantové detaily v interiéri 
dodávajú vozidlu prestíž a štýl. Obloženie interiéru tvoria povrchy jemné 
na dotyk, ktoré sú v kontraste s lesklými čiernymi doplnkami posiňujúcimi 
moderný vzhľad. A keď sa deň chýli ku koncu, zaleje vás tlmená modrá 
žiara náladového osvetlenia. V Toyote C‑HR pookreje každý váš zmysel.

VÝRAZNÉ
DETAILY

DOSTAŇTE 
SA DO CENTRA 
POZORNOSTI
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KOMFORT

11



12



Idete si svojou cestou a presne tak 
vám to vyhovuje. Práve preto vám 
na mieru vyrobený audiosystém JBL 
ponúka čistotu zvuku, akú ste doposiaľ 
počuli iba naživo. Nová Toyota C-HR 
vám umožní vychutnať si atmosféru 
živého koncertu, kamkoľvek sa vydáte. 
Pripojte si svoj smartfón a prehrávajte 
si svoje obľúbené skladby, aby ste 
si mohli vychutnať zážitok, ktorý prenesie 
umelcov priamo do vášho vozidla.

800 WATTOV 
VÁŠNE 
PONORTE SA 
DO KRIŠTÁĽOVO 
ČISTÝCH TÓNOV

AUDIO
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Intuitívne technológie dokážu pozdvihnúť každú cestu. 
Objavte náš nový multimediálny systém s cloudovou 
navigáciou Connected, bezdrôtovým Apple CarPlay*, 
hlasovým ovládaním, či vždy aktuálnymi informáciami 
o dopravnej situácii. Do každej destinácie sa dostanete 
včas vďaka inteligentným systémom, ktoré urobia všetku 
ťažkú prácu za vás.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

ŽIVOT ZAČÍNA, 
KEĎ SA PRIPOJÍTE

PRIPOJTE 
SVOJ TELEFÓN

UŽITE
SI JAZDU EŠTE

VIAC
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by Toyota

Multimédiá Aplikácia

SLUŽBY PRIPOJENIA

VŽDY V SPOJENÍ S VAŠOU TOYOTOU
Aplikácia MyT vo vašom smartfóne vám umožní 
komunikovať s vaším vozidlom bez ohľadu na to, 
kde sa nachádzate. Môžete plánovať cesty z domu, 
lokalizovať svoje zaparkované auto a dokonca dostávať 
upozornenia na údržbu. Funkcia Hybrid Coaching 
poskytuje analýzu vášho štýlu jazdy spolu s užitočnou 
spätnou väzbou, ktorá vám môže pomôcť zvýšiť 
pomer jazdy na elektrinu a zlepšiť tak spotrebu paliva, 
aby ste zo svojho hybridu vyťažili maximum.

INTUITÍVNE, POKROČILÉ A ZÁBAVNÉ
Nový 8" multimediálny systém jednoducho prepája 
Apple CarPlay* a Android Auto™ s vašim vozidlom, 
vďaka čomu poskytuje prístup k vašim obľúbeným 
aplikáciám, ako aj množstvu informácií o jazde. 
Aplikácia MyT sa zatiaľ postará o všetko ostatné. 
Sledovanie ciest, plánovanie servisných prehliadok 
či vylepšenie hybridnej jazdy je teraz na dosah ruky.
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V zhone a ruchu každodenného života je upokojujúce vedieť, že Toyota C-HR 
je vybavená niekoľkými z najsofistikovanejších bezpečnostných technológií, 
aké sú v súčasnosti k dispozícii. Takže kým sa vy sústredíte na svoje povinnosti, 
Toyota C-HR sa postará o vaše bezpečie.

VY SI VYCHUTNÁVATE 
ŽIVOT,

MY SA STARÁME 
O BEZPEČNOSŤ

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSM)
Upozorňuje vodiča na každé vozidlo, ktoré by mohlo 
byť prehliadnuté vo vonkajších spätných zrkadlách.

Systém monitorovania prevádzky za vozidlom 
s funkciou automatického brzdenia (RCTAB)
Pri cúvaní z parkovacieho miesta zadné senzory 
detegujú vozidlá prichádzajúce zľava alebo sprava. 
V prípade potreby vás systém varuje a následne 
aktivuje brzdy, aby zabránil zrážke.

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Systém prostredníctvom kamery rozpoznáva väčšinu 
dopravných značiek a informuje o nich vodiča 
zobrazením v prístrojovom paneli.

Predkolízny bezpečnostný systém s funkciou 
rozpoznávania chodcov a cyklistov, núdzovým 
asistentom riadenia a asistentom v križovatkách (PCS)
Pokročilý systém na predchádzanie kolíziám 
využíva kameru na rozpoznávanie vozidiel, 
chodcov a cyklistov. V prípade rizika kolízie aktivuje 
brzdového asistenta alebo asistenta riadenia, aby sa 
znížila pravdepodobnosť a závažnosť nárazu.

Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
Ak vozidlo začne neúmyselne vychádzať zo stredu 
jazdného pruhu, aktivuje sa asistent riadenia, 
ktorý upraví jeho smer.

Inteligentný parkovací asistent (S‑IPA)
Systém vám pomôže bez problémov vmanévrovať 
vašu Toyotu na parkovacie miesto alebo 
do garáže. Všetko, čo musíte robiť, je v potrebnej 
miere pridávať plyn a brzdiť, zatiaľ čo vozidlo 
samo parkuje.

Systém na detekciu prekážky (ICS)
Systém používa súbor senzorov na vytvorenie 360° 
obrazu a deteguje objekty okolo vozidla. V prípade 
hroziacej zrážky varuje vodiča prostredníctvom 
akustického signálu a pokiaľ vodič nereaguje, 
automaticky aktivuje brzdový systém.

Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
Systém využíva radar a kameru na udržiavanie 
konštantnej rýchlosti a stanovenej vzdialenosti 
od vozidla pred vami. Systém navyše rozpoznáva 
dopravné značky a odporúča vám primerané 
prispôsobenie rýchlosti.
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BEZPEČNOSŤ
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Vybrané prvky výbavy:
— 17" zliatinové disky kolies
— Parabola LED predné svetlomety
— LED svetlá denného svietenia
— Automatická klimatizácia (dvojzónová)
— 4,2" TFT displej v prístrojovom štíte
— Zadná parkovacia kamera
— Hmlové svetlá (halogénové)
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s 8" dotykovou obrazovkou
— Rozhranie Apple CarPlay* / Android Auto™ s pripojením cez kábel
— Podpora digitálneho vysielania (DAB)
— e-Call
— Bezpečnostný systém Toyota Safety Sense

• Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
• Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
• Predkolízny bezpečnostný systém s detekciou chodcov a cyklistov (PCS)
• Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

Dostupné pakety výbavy:
— Business

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

Dostupné farby karosérie:
— 040 Biela – čistá
— 1K3 Sivá – celestín
— 1G3 Sivá – popolavá
— 209 Čierna – nočná obloha
— 3U5 Červená – karmínová
— 1L0 Strieborná – metalická
— 089 Biela – platinová
— 8X2 Modrá – vodná
— 6X1 Bronzová – oxid
— 9AH Tmavofialová – ametyst

COMFORT

NÁJDITE 
KOMBINÁCIU
LADIACU S VAŠOU 
OSOBNOSŤOU

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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STUPNE VÝBAVY

17" zliatinové disky kolies v striebornej farbe 
(5 dvojitých lúčov)

Čalúnenie sedadiel – textilné čierne 
so svetlosivým prešívaním

ODŠTARTUJTE REVOLÚCIU
S NEKOMPROMISNOU 

TOYOTOU C‑HR
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18" čierne brúsené zliatinové disky kolies 
(5 dvojitých lúčov)

Čalúnenie sedadiel – textilné sivo-čierne 
prešívané s čiernymi koženými detailmi

Vybrané prvky výbavy (navyše k výbave Comfort):
— 18" zliatinové disky kolies
— Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
— Vyhrievaný volant
— Látkové čalúnenie sedadiel v kombinácii s kožou
— Vyhrievanie prednych sedadiel
— Bedrová opierka sedadla vodiča
— Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca (manuálne)
— Predné a zadné parkovacie senzory
— Parkovacie senzory s funkciou rozpoznania prekážky (ICS) 
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s 8“ HD farebnou dotykovou obrazovkou
— Podpora Apple CarPlay* s bezdrôtovým pripojením a Android Auto™ 

s pripojením cez kábel
— Cloudová navigácia Connected s predplatenými dátami na 4 roky 

(aktualizácia máp online)
— Dažďový senzor
— Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Dostupné farby karosérie:
— 1K3 Sivá – celestín
— 1G3 Sivá – popolavá
— 209 Čierna – nočná obloha
— 3U5 Červená – karmínová
— 1L0 Strieborná – metalická
— 089 Biela – platinová
— 8X2 Modrá – vodná
— 6X1 Bronzová – oxid
— 9AH Tmavofialová – ametyst

STYLE

STUPNE VÝBAVY

UKÁŽTE SVOJ ŠTÝL
NASAĎTE LATKU VYSOKO VĎAKA MNOŽSTVU 

ATRAKTÍVNYCH PRVKOV VÝBAVY

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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Vybrané prvky výbavy (navyše k výbave Style):
— Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie
— Projektorové LED predné svetlomety
— Adaptívne predné svetlomety (AFS)
— Projektorové LED zadné svetlá
— Automatické nastavenie sklonu svetlometov
— Sekvenčné zadné smerové svetlá
— LED hmlové svetlá
— Monitor mŕtveho uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu za vozidlom s funkciou automatického brzdenia (RCTAB)
— Intelignentný parkovací asistent (S-IPA)
— Automaticky sklopné spätné zrkadlá
— Projekcia loga na zem zo spätných zrkadiel
— Technológia čistenia vzduchu v kabíne Nano-e

Dostupné pakety výbavy:
— VIP

• Kožené čalúnenie sedadiel – perforované (prírodná a umelá koža v béžovej farbe)
• Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča

— JBL + Navi
• Prémiová audio sústava JBL – 8 reproduktorov a subwoofer
• Vstavaná navigácia Connected Plus s rozšírenými funkciami a predplatenými 

dátami na 4 roky (aktualizácia máp online)

Dostupné farby karosérie:
— 1G3 Sivá – popolavá
— 209 Čierna – nočná obloha
— 1L0 Strieborná – metalická
— 089 Biela – platinová
— 6X1 Bronzová – oxid
— 9AH Tmavofialová – ametyst
— 2WP Biela – platinová so strechou v bronzovej farbe*
— 2VE Čierna – nočná obloha so strechou v bronzovej farbe*

EXECUTIVE

* Len pre výbavu Executive s paketom VIP.
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18" sivé zliatinové disky kolies  
(10 dvojitých lúčov)

Čalúnenie sedadiel – textilné čierne prešívané 
s tmavohnedými koženými detailmi

STUPNE VÝBAVY

OSLOBOĎTE SA OD VŠEDNOSTI
VÝNIMOČNÝ VZHĽAD 

SO ŠPIČKOVÝMI TECHNOLÓGIAMI
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19" čierne brúsené zliatinové 
disky kolies (5 dvojitých lúčov)

Čalúnenie sedadiel – Alcantara v čiernej farbe 
s červeno-sivým prešívaním

Vybrané prvky výbavy (navyše k výbave Executive)
— 19" zliatinové disky kolies
— Kožené čalúnenie sedadiel – perforované (čierna Alcantara)
— Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
— 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
— Vyladenie odpruženia a systému riadenia

Dostupné pakety výbavy:
— JBL + Navi

• Prémiová audio sústava JBL – 8 reproduktorov a subwoofer
• Vstavaná navigácia Connected Plus s rozšírenými funkciami a predplatenými 

dátami na 4 roky (aktualizácia máp online)

GR SPORT

STUPNE VÝBAVY

ODLÍŠTE SA
S KULTIVOVANÝM 

ŠPORTOVÝM DIZAJNOM

Dostupné farby karosérie:
— 2VP Biela – platinová so strechou v čiernej farbe
— 2VF Sivá – Dynamic so strechou v čiernej farbe
— 2MQ Biela – čistá so strechou v čiernej farbe
— 2NB Sivá – popolavá so strechou v čiernej farbe
— 2TH Sivá – celestín so strechou v čiernej farbe
— 2VU Strieborná – metalická so strechou v čiernej farbe
— 2TB Červená – karmínová so strechou v čiernej farbe
— 2XE Tmavofialová – ametyst so strechou v čiernej farbe
— 2NH Modrá – vodná so strechou v čiernej farbe
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VÝRAZNÝ 
CHARAKTER SUV,
SEBAVEDOMIE 
V MESTSKOM 
PROSTREDÍ

OCHRANNÉ KRYTY 
– PREDNÉ, BOČNÉ 
A ZADNÉ
Vždy štýlovo, až po ten najmenší detail. 
Doplňte svoju Toyotu C-HR napríklad spodnými 
ochrannými krytmi, ideálnou kombináciou 
ochrany a štýlu. Pomáhajú zachovať luxusný 
vzhľad tým, že chránia predné, bočné a zadné 
časti vozidla, ktoré sú najviac náchylné 
na poškriabanie.
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CHRÓMOVANÉ 
DOPLNKY
Vyberte si z našej ponuky pútavé 
chrómované detaily predných hmlových 
svetiel, tvarované chrómované bočné 
lišty karosérie, opticky znižujúce mohutný 
profil vozidla, či chrómovaný dekór zadnej 
časti vozidla, jemne okoreňujúci jeho 
sofistikovaný charakter.

PRÍSLUŠENSTVO
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UROBTE 
ROZRUCH
BUĎTE 
ODVÁŽNY

FARBY

¹ Metalický lak.   ² Perleťový lak.   ³ Špeciálny metalický lak.

1. 2VP Biela – platinová2 s čiernou strechou
2. 2NH Modrá – vodná1 s čiernou strechou

3. 2VU Strieborná – metalická1 s čiernou strechou
4. 2TB Červená – karmínová3 s čiernou strechou

5. 2XE Tmavofialová ‑ ametyst1 s čiernou strechou
6. 2TH Sivá – celestín1 s čiernou strechou

7. 2NB Sivá – popolavá1 s čiernou strechou
8. 2MQ Biela – čistá s čiernou strechou

9. 2VF Sivá – Dynamic1 s čiernou strechou
10. 2WP Biela – platinová2 s bronzovou strechou

11. 2VE Čierna – nočná obloha1 s bronzovou strechou

1 2

3

6

9

4

7

10

5

8

11
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DETAILY, KTORÉ
ZARUČENE 
VYNIKNÚ

1. 17" zliatinové disky kolies v striebornej farbe (5 dvojitých lúčov) Štandardná výbava pri stupni Comfort
2. 18" čierne brúsené zliatinové disky kolies (5 dvojitých lúčov) Štandardná výbava pri stupni Style

3. 18" sivé zliatinové disky kolies (10 dvojitých lúčov) Štandardná výbava pri stupni Executive
4. 19" čierne brúsené zliatinové disky kolies (5 dvojitých lúčov) Štandardná výbava pri stupni GR Sport

1

3

4

2
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DISKY A ČALÚNENIE

1. Čalúnenie sedadiel – čierna textília so svetlosivým prešívaním Štandardná výbava pri stupni Comfort
2. Čalúnenie sedadiel – prešívaná sivo‑čierna textília s čiernymi koženými detailmi Štandardná výbava pri stupni Style

3. Čalúnenie sedadiel – čierna prešívaná textília v kombinácii s tmavohnedými koženými detailmi Štandardná výbava pri stupni Executive
4. Čalúnenie sedadiel – béžová perforovaná koža s čiernymi detailmi Štandardná výbava pri stupni Executive s paketom VIP

5. Čalúnenie sedadiel – čierna perforovaná koža Alcantara® s prešívaním a koženými detailmi Štandardná výbava pri stupni GR Sport

1 2 3

54
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

EKOLOGICKÉ PARAMETRE

 Hybrid 
1.8 Hybrid 122 k 
aut. prevodovka e‑CVT
benzín

 Hybrid 
2.0 Hybrid 184 k 
aut. prevodovka e‑CVT
benzín

Spotreba paliva (v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1153 v novele (EÚ) 2017/1231)

Kombinovaná [l/100 km] 4,9–5,0 5,2–5,3

Odporúčaný typ paliva bezolovnatý benzín, najm. 95 oktánov bezolovnatý benzín, najm. 95 oktánov

Objem palivovej nádrže [l] 43 43

Emisie CO2

Kombinované [g/km] 110–112 119–120

Emisná norma EURO 6 AP EURO 6 AP

Vonkajšia hladina hluku

Pohybujúce sa vozidlo [dB(A)] 68 65

Stojace vozidlo [dB(A)] 68,4 66,6

MOTOR

Počet valcov 4 v rade 4 v rade

Ventilové ústrojenstvo DOHC 16v,  
reťazový rozvod (časovanie ventilov VVT-i)

DOHC 16v,  
reťazový rozvod (časovanie ventilov VVT-i)

Systém vstrekovania paliva viacbodové vstrekovanie paliva viacbodové vstrekovanie paliva

Zdvihový objem [cm³] 1798 1987

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 80,5 × 88,3 80,5 × 97,6

Kompresný pomer 13,0:1 14,0:1

Maximálny výkon [k (kW)/ot./min‑1] 122 (90)/5200 184 (135)/6000

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min‑1] 142/3600 190/4400–5200

JAZDNÉ VÝKONY

Maximálna rýchlosť [km/h] 170 180

0–100 km/h [s] 11,0 8,2

Súčiniteľ aerodynamického odporu [Cx] 0,32 0,32

Minimálny polomer otáčania stopový/obrysový [m] 5,2/5,5 5,2/5,5

ZAVESENIE KOLIES

Vpredu Vzpery McPherson Vzpery McPherson

Vzadu Dvojité lichobežníky Dvojité lichobežníky

BRZDY

Vpredu Odvetrávané kotoúčové Odvetrávané kotoúčové

Vzadu Kotúčové Kotúčové
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CHR4010_19 CHR4011_19

CHR4012_19

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

HMOTNOSTI

 Hybrid 
1.8 Hybrid 122 k 
aut. prevodovka e‑CVT
benzín

 Hybrid 
2.0 Hybrid 184 k 
aut. prevodovka e‑CVT
benzín

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1420–1460 1485–1525

Celková hmotnosť vozidla [kg] 1860 1930

Najvyššia prípustná hmotnosť prívesu, brzdeného [kg] 725 725

VONKAJŠIE ROZMERY

Dĺžka karosérie [mm] 4390 4395

Šírka karosérie [mm] 1795 1795

Výška karosérie [mm] 1555 1555

Rázvor [mm] 2640 2640

Previs vpredu [mm] 935 935

Previs vzadu [mm] 815 820

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Objem batožinového priestoru [l] 377 358

1540/1550 mm

1795 mm

1550/1560 mm

1795 mm 4390–4395 mm

2640 mm 815/ 
820* mm935 mm

15
55

 m
m

* Benzín 2.0 Hybrid
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STRATEGICKÝ PROGRAM „TOYOTA 2050 ENVIRONMENTAL CHALLENGE“, 
NÍZKA SPOTREBA A EMISIE

* Metodika LCA automobilky Toyota, aplikovaná na našich vozidlách, 
bola posúdená a schválená TÜV Rheinland a získala certifikáciu podľa normy 
ISO14040/14044.

VÝZVA č. 1
NULOVÉ EMISIE CO2 
V NOVÝCH VOZIDLÁCH
Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO2 
produkované našimi vozidlami o 90% 
(v porovnaní s úrovňou z roku 2010). 
Za týmto účelom budeme podporovať 
vývoj nových vozidiel s nulovými 
uhlíkovými emisiami a urobíme všetko 
pre to, aby sme zvýšili záujem o tieto 
vozidlá zo strany verejnosti.

VÝZVA č. 2
NULOVÉ EMISIE CO2 POČAS CELÉHO 
ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU
Pri realizácii našich projektov 
sa snažíme, aby boli šetrnejšie 
k životnému prostrediu. 
Analyzujeme každý konštrukčný prvok 
našich automobilov, aby sme si boli istí, 
že v priebehu celého životného cyklu 
bude jeho vplyv na životné prostredie, 
pokiaľ možno, čo najmenší*.

VÝZVA č. 4
MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA 
SPOTREBY VODY
S ohľadom na znižovanie spotreby vody 
sme v našich výrobných závodoch začali 
zachytávať dažďovú vodu. Taktiež sme 
vyvinuli technológiu čistenia, aby sme 
nami používanú vodu dokázali znova využiť 
alebo ju bezpečne vrátiť do miestneho 
vodohospodárskeho systému.

VÝZVA č. 5
SPOLOČENSKÁ PODPORA MYŠLIENKY 
RECYKLÁCIE A ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV 
VÝROBY ZALOŽENÝCH NA RECYKLÁCII
Už 40 rokov pracujeme na opätovnom 
spracovaní použitých materiálov. 
Vďaka tomu je dnes možné 95% materiálov 
z vašej Toyoty recyklovať a opätovne použiť. 
Okrem toho ponúkame inovatívne spôsoby 
likvidácie vozidiel po tom, čo dôjdu 
na koniec svojej životnej cesty.

Toyota má snahu ísť nad rámec 
nulových dopadov na životné prostredie 
a zanechať svet v lepšom stave 
ako predtým. Za týmto účelom sme 
si definovali šesť výziev, ktoré chceme 
splniť do roku 2050. Každá z nich 
je mimoriadne náročná, sme však 
odhodlaní dosiahnuť pozitívny a trvalo 
udržateľný vplyv na spoločnosť aj prírodu 
ako celok.

Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota venuje 
problematike životného prostredia, nájdete na adrese: 
www.toyota.sk/world‑of‑toyota/
alebo sa obráťte na miestneho predajcu vozidiel Toyota.

34



Toyota C-HR sa vyrába v súlade s najvyššími 
štandardami kvality v spoločnosti Toyota Motor 
Manufacturing Turkey (TMMT) v tureckej Sakaryi.

VÝZVA č. 3
NULOVÉ EMISIE CO2 Z NAŠICH TOVÁRNÍ
S cieľom znižovať uhlíkové emisie v našich 
výrobných závodoch sa zameriavame 
na zdokonaľovanie nami používaných 
technológií a prechod na alternatívne 
zdroje energie. Sme odhodlaní zvyšovať 
energetickú efektivitu našich závodov 
a používať obnoviteľné zdroje energie, 
ako je napr. slnko alebo vietor, rovnako ako 
energiu s nízkou uhlíkovou stopou, napr. 
z vodíka.

VÝZVA č. 6
SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI, KTORÁ ŽIJE 
V HARMÓNII S PRÍRODOU
S cieľom zachovať a zlepšovať našu 
koexistenciu s prírodou organizujeme 
kampane zalesňovania a vysádzania stromov, 
pripravujeme ekologické mestské projekty 
a ďalšie iniciatívy, či už v rámci našich 
vlastných prevádzok alebo aj mimo nich. 
Naším cieľom je rozvoj spoločnosti, 
ktorú charakterizuje harmonické súžitie ľudí 
s prírodou.

¹ Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u autorizovaných partnerov značky Toyota.
² V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota.
³ Belgicko 5 rokov / Portugalsko a Dánsko 1 rok.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
POCIT BEZPEČIA

SERVISNÝ PROGRAM PRE 
HYBRIDNÉ VOZIDLÁ
Program „Predĺžená starostlivosť o akumulátor 
hybridného pohonu“¹ zahŕňa prehliadku raz 
ročne alebo každých 15 tis. km (podľa toho, 
čo nastane skôr), a to po dobu až 10 rokov 
od dátumu registrácie vozidla.

KVALITNÝ SERVIS TOYOTA
Servisnú údržbovú prehliadku vašej 
Toyoty musíte absolvovať najmenej 
raz ročne / každých 15 000 km 
(podľa toho, čo nastane skôr).

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU TOYOTY
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak, 
aby boli minimalizované náklady 
na ich údržbu.

ORIGINÁLNE DIELY TOYOTA
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne 
a schválené diely, preto si môžete byť istí 
najvyššou kvalitou Toyota.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou 
alebo montážnou chybou v každom novom 
vozidle Toyota sa vzťahuje záruka na dobu 
až 3 roky alebo 100 000 km.²

TOYOTA EUROCARE
Vychutnajte si cestovanie s pocitom bezpečia 
vďaka bezplatnej asistenčnej službe 
Toyota Eurocare v 40 európskych krajinách, 
poskytovanej počas 3 rokov.³ Pokiaľ budete 
navštevovať autorizovaný servis aj po 3 roku, 
bude vám poskytovaná asistenčná služba 
Toyota Eurocare po dobu životnosti 
vášho vozidla.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA
Originálne príslušenstvo Toyota bolo 
navrhnuté a vyrobené s rovnakým dôrazom 
na detail ako celé vozidlo. Na všetky prvky 
príslušenstva Toyota zakúpené spoločne 
s vozidlom sa vzťahuje záruka 3 roky.¹

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: 
www.toyota.sk

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI 
S TOYOTOU
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TOYOTA.SK

Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v katalógu v dobe jeho tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení uvedené v tomto katalógu sú závislé 
na miestnych podmienkach a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špecifikácií a vybavenia. Farba vozidla sa môže čiastočne 
líšiť od fotografi í vytlačených v tomto katalógu. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail v technických údajoch, špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. 
©2018 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia. 
Všetky uvedené údaje sú len orientačné.
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