




COMPACT 
HYBRID 
REVOLUTION
Nastoľuje nové kritériá, prekvapuje a mení zavedené 
stereotypy. Zoznámte sa s Toyotou C‑HR, pokrokovým 
vozidlom, ktoré vás vo všetkých smeroch nadchne.

C znamená Compact, teda „kompaktný“. Karoséria tohto 
crossoveru spája to najlepšie zo sveta kupé a SUV. A výsledok? 
Vozidlo tejto kategórie ešte nikdy nevyzeralo tak odvážne 
a dynamicky.

H znamená Hybrid. Najnovšia generácia hybridného pohonu 
je synonymom pokroku, nízkej spotreby paliva a špičkového 
jazdného pohodlia.

R znamená Revolúciu. Jedinečný dizajn a mimoriadny 
charakter tohto vozidla sa hlási k prototypu, ktorý zišiel 
priamo z rysovacej dosky, čo v automobilovom svete nebýva 
práve zvykom.

COMPACT
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DIZAJN
Do sveta, v ktorom sa väčšina 
vozidiel líši iba drobnými detailmi, 
uvádza Toyota smelé vozidlo, 
ktoré si rozhodne nespletiete 
so žiadnym iným. Návrhári, ktorí 
sa podieľali na stvárnení Toyoty 
C‑HR, zmieňujú úchvatný dizajn, 
inšpiráciu a kreatívne postupy.

DIZAJN
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Toyota C‑HR si získala priazeň návštevníkov 
už na autosalónoch v Paríži (2014) a Frankfurte 
(2015), kde zaujala hladkými krivkami kupé 
v kombinácii s atletickými tvarmi, čím do seg‑
mentu crossoverov vniesla nový štýl. Od kon‑
cepčných modelov prezentovaných na auto‑
salónoch sa dnes vyrábané vozidlo odlišuje 
iba nepatrne. Vďaka odhodla‑
nosti a vízii hlavného dizajné‑
ra Kazuhika Isawy tento model 
na ceste do predajní nestratil 
prakticky nič z pôvodných in‑
špirujúcich tvarov.

Toyota C‑HR výrazne upevní pozíciu 
automobilky Toyota v stále obľúbenej‑
šom segmente crossoverov. Zmieňo‑
vaný model bol navrhnutý s cieľom vyvolať v tomto au‑
tomobilovom segmente celkom nový trend. „Práve preto 

sme mu chceli vnuknúť jedinečnú osobnosť,” komentoval 
japonský návrhár.

Toyota C‑HR bola vytvorená tak, aby vyčnievala z davu 
– nielen v rámci segmentu crossoverov, ale aj z pohľadu 
modelového radu tejto značky. Samotné označenie CH‑R 
(Compact Hybrid Revolution) odráža 
odhodlanie Akia Toyody, prezidenta 
spoločnosti Toyota Motor Corporation, 
poskytnúť návrhárom a konštruktérom 
vyššiu mieru slobody. Výsledkom ich 
kreativity je pútavý dizajn a celkom mi‑
moriadne jazdné vlastnosti.

Majitelia crossoverov volajú po niečom 
mimoriadnom. Zaujímajú sa o zvýšenú 
polohu za volantom a atraktívne krivky 
karosérie. Dôraz kladú aj na agilitu a dynamiku jazdy. Pro‑
stredníctvom C‑HR uvádzame do segmentu crossoverov 
celkom novú hodnotu. „Namiesto toho, aby sme vyví‑

jali SUV so športovými vlastnosťami, 
sme sa rozhodli navrhnúť dynamické 
vozidlo s vlastnosťami typickými pre 
segment SUV”, komentoval Kazuhiko 
Isawa.

Interiér novej Toyoty C‑HR je navrh‑
nutý v súlade s novou koncepciou 
stvárnenia. Koncepcia Sensual Tech 
spája funkčné prednosti moderných 
technológií s najkvalitnejšími materi‑

álmi a podnetným štýlom. Návrh priestrannej kabíny 
bol postavený okolo vodiča s dôrazom na jeho pohodlie.

„Cieľom návrhárskeho štúdia European Design & Deve‑
lopment (ED2) bolo ponúknuť celkom výnimočný štýl, 
súčasný a súčasne zmyselný. Jedinečný charakter interiéru 
Toyoty C‑HR stavia na dvoch pilieroch, ktoré definujeme 
ako ‘emocionálny priestor’ a ‘pokrokové detaily’. K návrhu 
Toyoty C‑HR sme sa rozhodli pristupovať nevšedným 

spôsobom. Vďaka tomu sa nám poda‑
rilo vytvoriť interiér, ktorý z emočného 
hľadiska dokonale reprezentuje smer, 
ktorým sa bude dizajn vozidiel Toyota 
ďalej uberať,” zhŕňa Alexandre Gommler 
z návrhárskeho štúdia ED2.

Model C‑HR sa postaví súperom v seg‑
mente prémiových crossoverov, a preto 
sa Toyota usilovala o čo najvyššiu zmys‑
lami vnímanú kvalitu v celom interiéri. 

Tím pracovníkov z európskej divízie zameranej na zmys‑
lami vnímanú kvalitu sa preto do návrhu vozidiel zapojil 
v neobvykle ranej fáze. Originálna koncepcia uzrela svetlo 
sveta iba vďaka tesnej spolupráci tímu zodpovedného za di‑
zajn interiéru so špecialistami na kvalitu štylistických prv‑
kov, vr. textúry, tvaru, farebného prevedenie a osvetlenia.

Pracovníci z európskej divízie zameranej na zmyslami 
vnímanú kvalitu už pracovali na mnohých modernizova‑
ných modeloch a nových generáciách, avšak toto bolo prvý 
raz, kedy išlo o celkom nový automobil. Starostlivo sme 
sa venovali návrhu každého detailu, aby výsledok tvoril 
harmonický celok. „Podľa našej mienky je to najlepší dizajn 
interiéru v rámci všetkých modelov v doterajšej histórii 
našej značky,” uviedol Mehmet Fatih Kale, starší technik 
automobilky Toyota zodpovedný za kvalitu interiérov. 

Kazuhiko Isawa

„Toyota C‑HR 
bola navrhnutá 

tak, aby ste 
si ju nesplietli 

so žiadnym iným 
vozidlom”

„Toto vozidlo 
sa pýši najlepším 

dizajnom interiéru 
zo všetkých 

vozidiel v histórii 
našej značky”
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ROZMERY
Jedinečná karoséria Toyoty C‑HR sa radí k najväčším medzi 

crossovermi. Vďaka dlhému rázvoru 2640 mm je tento model 
porovnateľný s vozidlami zo segmentu väčších SUV. Aj nehybne 

stojacia Toyota C‑HR na vás urobí dojem svojimi tvarmi, ktoré 
sa nápadne líšia od väčšiny konzervatívne poňatých vozidiel.
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DOBYVATELIA 
MESTSKEJ DŽUNGLE
Pred 23 rokmi sme prostredníctvom modelu RAV4 prvej 
generácie položili základy automobilového segmentu SUV. 
Nová Toyota C‑HR dnes nadväzuje na filozofiu neustáleho 
hľadania stále pokrokovejších riešení a predkladá svoju 
futuristickú víziu crossoverov. Ulice miest už nikdy 
nebudú ako predtým.
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MDOBYVATELIA 
MESTSKEJ DŽUNGLE
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INTERIÉR
Všadeprítomný vzor v tvare diamantu zdôrazňuje exkluzívny 

charakter vozidla, v ktorého interiéri evokuje atmosféru niečoho 
mimoriadneho. Kedykoľvek otvoríte dvere svojho vozidla, 
pocítite nefalšovanú radosť z najkvalitnejších materiálov, 
jemných detailov, ergonómie a celkovej priestrannosti.
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Už na prvý pohľad je zrejmé, že pri návrhu Toyoty C‑HR bol 
kladený dôraz na každý detail. Vodič je obklopený jedinečnými 
tvarmi interiéru, ktoré mu prinášajú pocit pohodlia a dostupnosti 
bez toho, aby bol zaplavený nadmerným množstvom prvkov. 
Zladením všetkých povrchov vznikol harmonický celok. 

Motív v tvare diamantu sa nápadne opakuje od čalúnenia stropu 
kabíny, líšt a výplní dverí až po mimoriadne pohodlné sedadlá. 
Celok vyznieva konzistentne a zároveň je zdôraznená skutočnosť, 
že Toyota C‑HR nie je všedným vozidlom, slúžiacim iba k presunu 
z bodu A do bodu B. Jeho špecialitou je vyvolávať emócie.
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PULZ 
MESTA
PULZ 
MESTA
Toyota C‑HR sa v meste cíti ako ryba vo vode. 
Vybavená tými najmodernejšími technológiami uľahčí váš 
pohyb mestskou džungľou, kde sa bezpochyby budete 
cítiť o niečo bezpečnejšie. Vďaka multimediálnym prvkom 
výbavy si navyše z každej cesty odnesiete príjemný 
zážitok. K naladeniu toho správneho rytmu pri cestovaní 
prispeje aj malý polomer otáčania vozidla.
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BEZPEČNOSŤ V MESTSKOM PROSTREDÍ

Senzory parkovacieho 
asistenta SIPASystém pre monitorovanie 

mŕtvych uhlov

Senzory parkovacieho 
asistenta SIPA

KameraZadná kamera

Radar

Systém pre monitorovanie 
premávky za vozidlom
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Upozornenie na opustenie jazdného 
pruhu (LDA)

Systém LDA vám pomôže udržať vozidlo 
v správnom smere jazdy tým, že začne 
vysielať vizuálne aj zvukové výstražné 
signály, ak vozidlo vybočilo zo svojho 
jazdného pruhu bez použitia znamenia 
o zmene smeru jazdy.

Systém rozpoznávania dopravných 
značiek (RSA – Road Sign Assist)

Systém RSA sleduje dopravné značky 
pred vozidlom a následne v zornom poli 
vodiča na novom farebnom TFT displeji 
zobrazuje rôzne užitočné informácie, 
ako napr. aktuálne rýchlostné obmedzenie 
alebo zákaz predbiehania. Systém tiež 
vydáva akustické a optické varovania 
v prípade, že vodič príslušné dopravné 
značky nedodržiava.

Inteligentný parkovací asistent 
(Simple IPA)

Systém IPA je schopný automaticky 
manévrovať s vozidlom tak, aby ho 
zaparkoval na vybrané parkovacie miesto, 
či už medzi dve stojace vozidlá alebo vedľa 
jedného. Systém používa ultrazvukové 
snímače umiestnené na prednej strane 
nárazníka, pomocou ktorých rozpozná 
miesto vhodné na zaparkovanie 
a následne automatickým ovládaním 
volantu dovedie vozidlo na správne 
miesto. Vodič len ovláda rýchlosť cúvania.

Systém pre monitorovanie prevádzky 
za vozidlom (RCTA)

Pri cúvaní z parkovacieho miesta systém 
RCTA detekuje zadnými radarovými 
senzormi vozidlá prichádzajúce 
do slepého priestoru za vozidlom, 
ktorý nie je vodičom vizuálne pokrytý 
ani spätnými zrkadlami, ani spätnou 
parkovacou kamerou. Vodič je varovaný 
zvukovou výstrahou a indikátormi 
vo vonkajších spätných zrkadlách.

Systém pre monitorovanie mŕtvych 
uhlov (BSM – Blind Spot Monitor)

Systém monitorovania mŕtveho uhla 
pomáha vodičovi urobiť rozhodnutie pri 
zmene jazdných pruhov. Systém pomocou 
zadných radarových senzorov rozpozná 
vozidlá idúce v susednom jazdnom pruhu 
v oblasti mŕtveho uhla a informuje o tom 
vodiča pomocou indikátorov vo vonkajších 
spätných zrkadlách.

Predkolízny bezpečnostný systém 
(PSC – Pre‑Collision Safety System)

Bezpečnostný systém predchádzania 
kolíziám využíva kameru v spojení 
s laserom pre rozpoznávanie vpredu 
idúcich vozidiel. Ak systém vyhodnotí 
potenciálne riziko nehody, vodič 
je akustickým a vizuálnym varovaním 
upozornený a súčasne sa aktivuje brzdový 
asistent. V prípade, že vodič nezačne včas 
sám brzdiť, automaticky sa aktivujú brzdy 
s cieľom stretu zabrániť, alebo aspoň 
minimalizovať jeho následky.

Adaptívny tempomat (ACC) 

Adaptívny tempomat udržiava nastavený 
minimálny odstup od vozidla idúceho 
pred vami. Ak sa táto vzdialenosť 
zmenší, systém automaticky zníži 
rýchlosť, prípadne aktivuje brzdy 
a brzdové svetlá. Akonáhle sa cesta opäť 
uvoľní, systém pozvoľna zvyšuje rýchlosť 
vozidla až na vami zvolenú hodnotu.

Automatické prepínanie diaľkových 
svetiel (AHB – Automatic High Beam)

Automatické diaľkové svetlá zaisťujú 
optimálne osvetlenie vozovky počas 
jazdy v noci, a to s ohľadom na všetkých 
účastníkov cestnej premávky. Kamera 
rozpoznáva svetlomety vozidiel blížiacich 
sa v protismere aj koncové svetlá 
automobilov idúcich vpredu. Súčasne 
monitoruje aj intenzitu pouličného 
osvetlenia. Systém automaticky prepína 
medzi diaľkovými a stretávacími svetlami 
pre bezpečnejšiu jazdu po zotmení.
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HYBRIDNÝ POHON
Inovácia
dokonalý hybridný pohon štvrtej generácie

Hospodárna prevádzka
bezkonkurenčné jazdné vlastnosti 
a hospodárnosť, najmä pri pohybe v meste

Pohodlie
intuitívne, dynamické a tiché zrýchlenie: 
vždy k dispozícii vo chvíľach, 
keď ho najviac potrebujete

Pocit bezpečia
elektronicky riadená bezstupňová 
prevodovka (e‑CVT) usmerňuje výkonové toky 
od zážihového motora a elektromotorov

Jazda
nízke ťažisko, nová podvozková platforma 
TNGA a hybridný pohon pre dokonalé 
jazdné pohodlie
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JBL:
DOKONALÝ ZVUK
Technici JBL sa museli zhostiť neľahkej úlohy. 
Model C‑HR prešiel desiatkami zásadných úprav, 
pričom každá z nich si vyžiadala zmeny v otázkach 
akustiky. Výsledkom štvorročnej náročnej práce 
je mimoriadne kvalitné ozvučenie, ktoré vás 
ohromí svojou čistotou aj výkonom.
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Toyota C‑HR prostredníctvom špeciálnej 
prémiovej audio sústavy od JBL uvádza 
do segmentu crossoverov špičkovú 
kvalitu zvuku. Audio sústava zahŕňa 
osemkanálový stereo zosilňovač 
s výkonom 576 W a 9 reproduktorov, 
vrátane dvoch nedávno patentovaných 
lievikových vysokotónových meničov.

Audio sústava v Toyote C‑HR bola 
navrhnutá v spolupráci s odborníkmi 
firmy JBL. Technici známeho špecialistu 
na audio sa do návrhu interiéru vozidla 
zapojili už v ranej fáze. Jemným 
doladením audio sústavy sa tak 
podarilo dosiahnuť, aby zvuky odrážané 

od najrôznejších povrchov vo vnútri 
automobilu spoločne vytvorili dokonalý 
akustický priestor.

Okrem lievikových vysokotónových 
reproduktorov s priemerom 25 mm 
a presne nastaveným vyžarovacím 
uhlom zvukových vĺn nájdeme v prednej 
časti vozidla aj dva 80 mm reproduktory 
so širokou smerovou charakteristikou 
a dva 17 cm subwoofery. Vzadu sa potom 
nachádzajú dva širokopásmové 
reproduktory s priemerom 15 cm a tiež 
19 cm subwoofer v púzdre s objemom 
10 litrov s bass reflexom. Prémiová audio 
sústava JBL, ponúkaná v kombinácii 

s palubnou navigáciou, podporuje audio 
súbory uložené vo formáte využívajúcom 
algoritmy bezstratovej kompresie.

Spolupráca automobilky Toyota 
so špecialistom na akustiku JBL, 
zahájená už v roku 1996, sa postupne 
prehlbovala. Audio sústavy 
JBL si získali dôveru mnohých 
hudobných profesionálov; využívajú 
sa v najvýznamnejších koncertných 
sálach, nahrávacích štúdiách, 
kinách a štadiónoch po celom svete 
(80 % všetkých živých koncertov, 
70 % nahrávacích štúdií a 90 % kinosál 
s certifikáciou THX).
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TECHNOLÓGIA 
NANOE
Pokrokový systém NANOE zabezpečuje 
zvlhčovanie vzduchu v interiéri vozidla 
a stará sa tak o cestovné pohodlie 
na úrovni, ktorú by ste očakávali 
zrejme iba u vybraných prémiových 
značiek. Špeciálny generátor 
produkuje do kabíny vozidla ióny, 
na ktoré sa viažu nežiaduce častice 
obsiahnuté vo vzduchu. Systém okrem 
toho eliminuje nepríjemné pachy. 
S technológiou NANOE sa každá cesta 
v Toyote C‑HR zmení na príjemne 
uvoľnený zážitok.

ROZHRANIE 
TOYOTA TOUCH® 2 
S NAVIGÁCIOU GO
Cesta do cieľa nemusí byť zbytočne 
zložitá. Sústava Toyota Touch® 2 
s navigáciou GO zahŕňa všetky riešenia, 
ktoré by ste pri cestovaní po Európe mohli 
potrebovať. Vďaka vyspelej navigácii, 
intuitívnym ponukám a prepracovaným 
multimediálnym funkciám si vychutnáte 
okamžitú dostupnosť palubnej zábavy 
a všetkých potrebných informácií.
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PLATFORMA
Toyota C‑HR je postavená na novej podvozkovej platforme TNGA 

(Toyota New Global Architecture). Cieľom nového riešenia je štandardizovať súčasti 
a komponenty, vyvinúť lepšie konštrukčné metódy uplatňované u vozidiel Toyota 

a zlepšiť dizajn aj jazdné schopnosti vozidiel tejto značky.
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Dynamika
Použitie platformy TNGA prináša vodičovi 
ešte viac radosti za volantom. Všetky vozidlá 
postavené na platforme TNGA sú navrhované 
tak, aby mali nižšie ťažisko, čo je kľúčovou 
podmienkou pre zabezpečenie stability jazdy 
a vyššej presnosti riadenia vďaka menším 
náklonom podvozku pri prejazde zákrutami.

Ergonómia
Platforma TNGA zavádza prísne definované 
pravidlá rozmiestnenia jednotlivých 
komponentov. Tým sa zjednodušuje celý 
proces návrhu vozidiel, bez toho, aby 
to obmedzovalo spektrum konštrukčných 
možností, čo dovoľuje vnuknúť každému 
modelu individuálny charakter a konkrétne 
estetické vlastnosti.

Tvorivá sloboda
Platforma TNGA síce definuje štandardnú 
architektúru vozidiel na základe 
harmonizovaných pravidiel pre komponenty, 
avšak nijako neobmedzuje tvorivé možnosti 
v zmysle dizajnu a štylistického stvárnenia 
automobilov, ani striktne nevyžaduje použitie 
spoločných prvkov. Dopady platformy TNGA 
sa v skutočnosti obmedzujú na oblasti, ktoré 
zvonku nie sú vidieť, čo dáva návrhárom 
veľa tvorivej slobody pri vytváraní vzhľadovo 
atraktívnych automobilov s nezameniteľnými 
rysmi. Stačí jediný pohľad na Prius alebo 
C‑HR a ihneď je jasné, že dizajnové možnosti 
sú prakticky bezbrehé.
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Bezpečnosť
Kľúčovým cieľom platformy TNGA je zabezpečiť 
čo najvyššiu aktívnu aj pasívnu bezpečnosť. 
Vývoj platforiem a vozidiel vznikajúcich 
na základe novej architektúry si kladie za cieľ 
naplniť štandardy overené nezávislými 
programami nárazových skúšok. Vývoj 
je zárukou najvyššej možnej úrovne aktívnej 
a pasívnej bezpečnosti vďaka nasadeniu 
bezpečnostnej technológie Toyota Safety Sense.

Konštrukcia a výroba
Najväčšie zmeny v histórii produkčného 
systému Toyota v súvislosti s nasadzovaním 
platformy TNGA nám umožnia zakladať menšie 
a pružnejšie automobilové výrobné závody, 
ktoré dokážu rýchlo reagovať na meniace 
sa potreby, a jednoducho tak spustiť výrobu 
nových modelov či ich verzií.

Revolučný hybridný pohon
Hybridný pohon znamená bezkonkurenčné 
jazdné vlastnosti a hospodárnosť. Akumulátory 
dokážu rekuperovať väčšie množstvo energie, 
čo je zárukou dlhšej, hladšej a tichšej jazdy 
v čisto elektrickom režime. Pokiaľ sa naopak 
pohybujete v režime so spaľovacím motorom, 
elektromotory vám sprostredkujú intuitívne 
a dynamické zrýchľovanie vždy, keď to bude 
potrebné. Nová prevodovka e‑CVT spoločne 
s akusticky pohltivými materiálmi pomáha 
zredukovať hluk v kabíne na minimálnu úroveň. 
Nízke ťažisko, upravená konštrukcia odpruženia 
a pokrokový hybridný pohon zaručia dokonalé 
jazdné pohodlie.
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JEDINEČNÁ 
UVOĽNENÁ 
ATMOSFÉRA 
NA PALUBE

JEDINEČNÁ 
UVOĽNENÁ 
ATMOSFÉRA 
NA PALUBE
K tomu, aby ste sa presvedčili o úžasne hladkej jazde 
s Toyotou C‑HR, stačí niekoľko okamihov strávených 
za volantom. Vďaka novej podvozkovej platforme TNGA 
s nižším ťažiskom, dlhým rázvorom a kompaktnou 
karosériou sa jazdný charakter tohto výnimočného modelu 
podobá skôr obratným hatchbackom ako mohutným 
vozidlám kategórie SUV. V zákrutách vás bezpečne podržia 
pohodlné sedadlá; malý polomer otáčania zase oceníte 
pri zdolávaní mestskej džungle. Za volantom Toyoty C‑HR 
s radosťou zvolíte tú dlhšiu trasu do cieľa.
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LIVE

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY:

– Predkolízny bezpečnostný systém s funkciou 
rozpoznávania chodcov (PCS+PD)

– Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA+SC)
– Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
– Adaptívny tempomat (ACC)
– Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
– Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)
– 7 airbagov: Airbagy predné a bočné (vodič + spolujazdec), 

airbag kolenný (vodič), bočné hlavové airbagy

– Svetlá denného svietenia LED
– Predné svetlomety projektorové
– Senzor šera
– Tmavé čalúnenie strechy
– Kožená hlavica radiacej páky
– Športové sedadlá
– Čalúnenie sedadiel textilné čierne
– Lakťová opierka čierna
– Strešná anténa v tvare žraločej plutvy
– Elektricky ovládané predné aj zadné okná
– Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá

– Posilňovač riadenia
– Monochromatický multiinformačný displej 3,7" 

v prístrojovom štíte
– Klimatizácia manuálna
– Súprava na opravu pneumatík
– 17" oceľové disky kolies
– Externé vstupy Aux‑In a USB, podpora 

pripojenia Bluetooth®
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HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE LIVE):

– Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
– Hmlové svetlá
– Automatické stierače so senzorom dažďa
– Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
– Volant obšitý kožou Nappa
– Osvetlenie kozmetických zrkadiel v slnečných clonách

– Farebný TFT multiinformačný displej 4,2" v prístrojovom štíte
– Klimatizácia automatická dvojzónová (vodič + spolujazdec)
– Zadná parkovacia kamera
– Bezkľúčové štartovanie tlačidlom (hybrid)
– 17" zliatinové disky kolies
– Toyota Touch® 2, dotyková obrazovka 8", 6 reproduktorov

VÝBAVA NA ŽELANIE:

– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go vrátane 3‑ročnej 
aktualizácie (slovenský jazyk)

– Paket Seats: Vyhrievanie predných sedadiel 
(vodič + spolujazdec), elektricky nastaviteľná bedrová 
opierka chrbtice

ACTIVE
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HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE ACTIVE):

– Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
– Systém pre monitorovanie mŕtvych uhlov (BSM)
– 18“ zliatinové disky kolies
– Čalúnenie sedadiel prešívanou umelou / prírodnou kožou 

s prešívanými textilnými panelmi vo farebnom odtieni 
Elegant Bronze

– Vyhrievanie predných sedadiel (vodič + spolujazdec)
– Vyhrievanie volantu
– Zadná parkovacia kamera
– Inteligentný parkovací asistent (Simple‑IPA
– Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí 

(Privacy glass)

– Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie 
Smart Entry & Start

– Automatické sklápanie spätných zrkadiel)
– Prémiový systém osvetlenia interiéru
– Štýlové dekory prístrojového štítu a dverí v prevedení 

čierny lak
– Dekoratívna linka Platinum Pearl na prístrojovom paneli 

a vo dverách
– Štýlové dekory v prevedení Elegant Bronze
– Lakťová opierka vo farebnom odtieni Elegant Bronze
– Elektricky nastaviteľná bedrová opierka chrbtice
– Vrecko na zadnej strane sedadla (vodič + spolujazdec)
– Vonkajšie spodné lišty bočných okien v chróme

VÝBAVA NA ŽELANIE A PAKETY:

– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go s rozšírenými funkciami 
vrátane 3‑ročnej aktualizácie (slovenský jazyk)

– Paket LED: LED svetlomety, LED zadné svetlá, 
LED hmlové svetlá, automatické nastavenie výšky 
prednych svetlometov, sekvenčné smerové svetlá

– Paket JBL: Prémiový audiosystém JBL, osemkanálový 
stereo zosilňovač s celk. výkonom 576 W, 8 reproduktorov, 
subwoofer

EXECUTIVE

Zobrazené vozidlo je vo výbave Executive v kombinácii s paketom LED.
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HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE EXECUTIVE):
– LED predné svetlomety
– LED zadné svetlá
– LED hmlové svetlá
– Automatické nastavenie výšky predných svetlometov
– Sekvenčné smerové svetlá
– Čalúnenie sedadiel kožené – tmavočervené 

(pre farby Biela – perleťová a Strieborná – kovová)
– Čalúnenie sedadiel kožené – béžové 

(pre farby Červená – rubínová a Modrá – vodná)
– Čierna strecha Black Star (voliteľne)

VÝBAVA NA ŽELANIE:
– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go
– Paket JBL: Prémiový audiosystém JBL, 

osemkanálový stereo zosilňovač s celk. výkonom 576 W, 
8 reproduktorov, subwoofer

52

TOYOTA C-HR



53

TOYOTA C-HR



 STRIEBORNÁ KOVOVÁ 
 MODRÁ VODNÁ 

 MODRÁ AZÚROVÁ 
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 ČERVENÁ RUBÍNOVÁ 

 BIELA PERLEŤOVÁ 
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Jedinečná perforácia koženého čalúnenia 
zdôrazňuje hĺbku farby.

SILA VÝRAZU
Kombinácia koženého čalúnenia v béžovej 
alebo tmavočervenej farbe s čiernymi 
prvkami pôsobí v interiéri vozidla s výbavou 
Selection veľmi podmanivo. V takomto 
prostredí sa na každej ceste budete cítiť 
spokojne a sebavedome.
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Béžové kožené čalúnenie sedadiel.

Čalúnenie sedadiel kožené – čierne

Tmavočervené kožené čalúnenie sedadiel.57

TOYOTA C-HR



ODTIENE KAROSÉRIE
Zvoľte si farbu najlepšie odrážajúcu vašu osobnosť.
Uvidíte, že bude dokonale svedčať aj vašej Toyote C‑HR.

ODTIENE KAROSÉRIE

Biela – čistá (040)
Pre stupne výbavy Live a Active

Strieborná – saténová (1F7)* 
Pre stupne výbavy Live, Active a Executive

Čierna – nočná obloha (209)*
Pre stupne výbavy Live, Active a Executive

Biela – perleťová (070)**
Pre stupne výbavy Active, Executive a Selection

Sivá – popolavá (1G3)* 
Pre stupne výbavy Live, Active a Executive

Hnedá – koňak (4U3)*
Pre stupne výbavy Active a Executive
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Strieborná – kovová (1K0)**
Pre stupne výbavy Active, Executive a Selection

Červená – rubínová (2NF)***
so strechou v čiernej farbe 
Pre stupeň výbavy Selection

Červená – rubínová (3T3)*** 
Pre stupne výbavy Active a Selection

Strieborná – kovová (2NK)**
so strechou v čiernej farbe 
Pre stupeň výbavy Selection

Biela – perleťová (2NA)**
so strechou v čiernej farbe 
Pre stupeň výbavy Selection

Modrá – vodná (8X2)* 
Pre stupne výbavy Active a Selection

Modrá – vodná (2NH)*
so strechou v čiernej farbe 
Pre stupeň výbavy Selection

Modrá – azúrová (2RV)* 
so strechou v čiernej farbe
Pre stupeň výbavy Selection

* metalický lak karosérie ** perleťový lak karosérie *** špeciálny metalický lak karosérie
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17" oceľové disky kolies 
s celoplošnými krytmi

K dispozícii pre výbavu Live

KOLESÁ
Jedinečné dizajnové prevedenie zliatinových 
diskov kolies umocní pôvab vašej Toyoty C‑HR 
v duchu moderného mestského života.

KOLESÁ
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18" zliatinové  
disky kolies
K dispozícii  

pre výbavu Selection

17" zliatinové disky kolies
K dispozícii pre stupne výbavy 
Active a Active Hybrid

18" brúsené zliatinové disky kolies
K dispozícii pre výbavu Executive,  
a Executive Hybrid
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Štandardne pre stupne výbavy 
Live, Active a Active Hybrid

Látkové čalúnenie 
čierne

ČALÚNENIE 
A KOŽENÉ 
SEDADLÁ
Interiér Toyoty C‑HR tvorí unikátny priestor pýšiaci 
sa tými najkvalitnejšími materiálmi. Pocit luxusu 
upevňuje správne zvolené látkové alebo kožené 
čalúnenie, vďaka ktorému si vychutnáte každý 
okamih strávený v tomto vozidle.
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Štandardne pre stupne výbavy 
Executive a Executive Hybrid

Prešívané kožené čalúnenie 
čalúnenie prešívanou umelou a prírodnou kožou 

s prešívanými textilnými panelmi v odtieni 
Elegant Bronze

Na želanie pre stupne výbavy 
Executive a Executive Hybrid

Kožené čalúnenie 
čalúnenie umelou a prírodnou kožou 

v tmavom odtieni Pure Black
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Béžové kožené čalúnenie sedadiel
Štandardne pre stupeň výbavy Selection Hybrid
(pre farby Červená – rubínová a Modrá – vodná)

Čalúnenie sedadiel kožené – čierne
Pre stupeň výbavy Selection Modrá azúrova je v štandarde
dostupné exluzívne čierne kožené čalúnenie sedadiel.
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Béžové kožené čalúnenie sedadiel
Štandardne pre stupeň výbavy Selection Hybrid
(pre farby Červená – rubínová a Modrá – vodná)

Tmavočervené kožené čalúnenie sedadiel
Štandardne pre stupeň výbavy Selection Hybrid
(pre farby Biela – perleťová a Strieborná – kovová)
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Spotreba paliva a emisie
1,2 Turbo (116 k)
6 M/T benzín, FWD

1,2 Turbo (116 k)
Multidrive S benzín, FWD

1,2 Turbo (116 k)
Multidrive S benzín, AWD

1,8 Hybrid (122 k)
e‑CVT, FWD

Kombinovaná (l/100 km) 5,9–6,0 5,9–6,1 6,3–6,7 3,8–3,9
Mesto (l/100 km) 6,9–7,4 7,3–7,4 7,6–8,0 3,4–3,5
Mimo mesta (l/100 km) 5,1–5,3 5,1–5,3 5,7–5,9 4,0–4,1
Odporúčané palivo Benzín natural 95 alebo viac
Objem palivovej nádrže (l) 50 50 50 43
Emisie CO2, kombinované (g/km) 135 až 138 134 až 138 144 až 152 86 až 87

Motor
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Počet valcov 4, v rade 4, v rade 4, v rade 4, v rade
Rozvodový mechanizmus 16‑ventilov DOH s VVT‑i 16‑ventilov DOH s VVT‑i 16‑ventilov DOH s VVT‑i 16‑ventilov DOHC s VVT‑i
Zdvihový objem (cm³) 1197 1197 1197 1798
Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1] 85 (116)/5600 85 (116)/5600 85 (116)/5600 72 (98)/5200
Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. min-1) 185/1500–4000 185/1500–4000 185/1500–4000 142/3600

Hybridný pohon
Maximálny výkon elektromotora [kW (k)] – – – 53/72
Maximálny krútiaci moment elektromotora (Nm) – – – 163
Celkový výkon hybridného systému [kW (k)/ot. min-1] – – – 90 (122)/5200

Výkon
Maximálna rýchlosť (km/h) 190 185 180 170
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 10,9 11,1 11,4 11,0
Polomer otáčania – stopový / obrysový (m) 5,2 / 5,5 5,2 / 5,5 5,2 / 5,5 5,2 / 5,5

Zavesenie kolies
Druh zavesenia predných kolies MacPherson, stabilizátory
Druh zavesenia zadných kolies Viacprvková konštrukcia (multilink), vinuté pružiny a stabilizátory

TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
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CHR4006_16 CHR4007_16

Rozmery a hmotnosti
1,2 Turbo (116 k)
6 M/T benzín, FWD

1,2 Turbo (116 k)
Multidrive S benzín, FWD

1,2 Turbo (116 k)
Multidrive S benzín, AWD

1,8 Hybrid (122 k)
e‑CVT, FWD

Pohotovostná hmotnosť (kg) min.–max. 1450–1500 1465–1515 1535–1585 1455–1535
Celková hmotnosť (kg) 1845 1865 1930 1860
Objem batožinového priestoru po kryt (l) 377/372 (Paket Premium, JBL subwoofer)
Celková dĺžka [mm] 4360
Celková šírka [mm] 1795
Celková výška 1,2T / Hybrid [mm] 1565/1555
Rázvor [mm] 2640
Previs predný/zadný [mm] 905/815
Celková hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu (kg) 1 300/720 1 100/720 1 100/720 725/725

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.

6 M/T = manuálna šesťstupňová prevodovka (Manual Transmission)

Multidrive S (CVT) = prevodovka s plynule meniteľným prevodom (Continuous Variable Transmission)

1795 mm 1795 mm4360 mm

2640 mm
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Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s funkciou 
rozpoznávania chodcov (PD)
Systém PCS detekuje potenciálne nebezpečnú situáciu, 
spúšťa varovanie (akusticky aj opticky) a ak vodič 
nereaguje, zníži rýchlosť jazdy alebo zaháji núdzové 
brzdenie. Pri rýchlosti do 30 km/h taktiež rozpoznáva 
chodcov pohybujúcich sa na vozovke.

Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie Smart Entry & Start
Systém Smart Entry & Start umožňuje bezpečné a pohodlné 
otvorenie dverí a spustenie motora bez použitia kľúčika. 
Svoju Toyotu C‑HR tak jednoducho odomknete bez nutnosti 
hľadať kľúčik od vozidla. Systém používa rádiový vysielač, 
vďaka ktorému stačí pre otvorenie dverí zatiahnuť za kľučku. 
Kľúčik Smart Entry môžete po celú dobu nechať vo svojom 
vrecku alebo v kabelke.

Airbagy
Toyota C‑HR je vybavená 7 airbagmi, vrátane kolenného 
airbagu pre vodiča. Čelné airbagy s dvojstupňovým plnením 
pre vodiča a predného spolujazdca používajú senzory nárazovej 
sily a senzory napnutia bezpečnostného pásu, a sú tak schopné 
minimalizovať riziko poranenia posádky. Vo vozidle sú okrem 
toho bočné airbagy pre vodiča aj spolujazdca a hlavové airbagy 
pre predných aj zadných cestujúcich.

Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDA) 
so zásahom do riadenia (SC)
Tento systém rozpoznáva vodorovné čiary na vozovke 
a ak vyjdete z pruhu bez znamenia o zmene smeru 
jazdy, systém vás upozorní prostredníctvom akustického 
a optického signálu na TFT displeji. Ak vodič nereaguje, 
systém automaticky upravý smer jazdy.

Bezpečnostný paket Toyota Safety Sense
Tento paket rozširuje výbavu o vyspelé systémy aktívnej 
bezpečnosti, ktoré prispievajú k ešte bezpečnejšej jazde 
a uvoľnenej atmosfére na palube vozidla. Kľúčovou súčasťou 
paketu sú tieto technológie: predkolízny bezpečnostný systém 
(PCS) s funkciou rozpoznávania chodcov (PD), systém opustenia 
jazdného pruhu (LDA) so zásahmi do riadenia (SC), automatické 
prepínanie diaľkových svetiel (AHB), systém rozpoznávania 
dopravných značiek (RSA) a adaptívny tempomat (ACC).

Kontrola stability vozidla (VSC)
Systém VSC podľa potreby automaticky aktivuje brzdy 
na jednotlivých kolesách a riadi okamžitý výkon motora 
tak, aby pomohol vodičovi udržať stabilitu vozidla 
a zabrániť tomu, aby sa vozidlo pri jazde v prudkých 
zákrutách alebo na klzkom povrchu dostalo do šmyku.

Zistite ďalšie informácie 
o technológiách Toyoty C‑HR

SLOVNÍK TECHNICKÝCH POJOMOVSL
O

VN
ÍK

Informácie o ďalších bezpečnostných systémoch Toyoty C‑HR nájdete na strane 29.
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JE TO VAŠA CESTA
Každučký detail novej Toyoty C‑HR vo vás vzbudí 
jedinečné pocity. Vždy, keď sa vám zachce vyraziť na cesty, 
privíta vás osvetlená plocha vedľa vozidla so znázornením 
loga modelu. Nechajte sa očariť jedinečným dizajnom 
a pokrokovými technológiami tohto vozidla.

Vaša nová Toyota C‑HR už čaká!





Výzva 1
Nové vozidlo – nulové 

emisie CO2.

Výzva 2
Životný cyklus – nulové 

emisie CO2.

Výzva 3
Továreň – nulové 

emisie CO2.

Výzva 4
Minimalizácia 

a optimalizácia 
spotreby vody.

Výzva 5
Spoločenská podpora 
myšlienky recyklácie 

a zavádzania systémov výroby 
založených na recyklácii.

Výzva 6
Spoločnosť budúcnosti, 

ktorá žije v harmónii 
s prírodou.

VÝZVY TOYOTY OHĽADOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2050
Toyota si stanovila 6 výziev súvisiacich s ochranou životného prostredia, ktoré má v úmysle realizovať do roku 2050. 

Naším hlavným cieľom je dosiahnutie vyrovnaného rozvoja v spolupráci s verejnosťou.

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.

Dizajn a výroba
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.

Logistika
Toyota sa vždy snaží používať 

pre životné prostredie 
čo najefektívnejšie 

a najšetrnejšie dodávateľské 
a logistické riešenia.

Predaj automobilov
Neustále sa snažíme, aby zásady 

ekologickej efektívnosti boli 
zavádzané tiež v predajnej 

sieti Toyoty.

Jazda a servis
Ekonomická jazda automobilom 

a použitie originálnych dielov 
Toyoty umožňujú šetriť peniaze 

a minimalizovať škodlivý 
dopad na životné prostredie.

Redukcia, renovácia, 
recyklácia

95 % vášho vozidla C‑HR môže byť
znovu použitých a je možné ich

opakovane využiť. Navyše, naša politika 
ochrany životného prostredia ponúka 
inovatívne spôsoby vrátenia starého 

automobilu, až nastane tento okamih.

ŽIVOTNÝ CYKLUS AUTOMOBILU – PRÍSTUP TOYOTY K OTÁZKAM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Autorizovaný servis Toyota
Vaša Toyota musí prejsť servisnou prehliadkou 
najmenej raz za rok alebo 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.

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

Komplexná záruka
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú 

výrobnou alebo montážnou1 chybou 
v každom novom vozidle Toyota 

sa vzťahuje záruka na dobu až 3 roky 
alebo 100 000 km.2

Toyota Eurocare
Chceme, aby ste si bez starostí užívali 
radosť zo svojho vozidla. Preto Vám 

zadarmo ponúkame 3‑ročný2 program 
asistenčnej služby Toyota Eurocare, ktorý 

funguje v 40 európskych krajinách.

Lepšie zabezpečenie
Komplexný zabezpečovací 

systém Toyota uspel v prísnom 
päťminútovom teste odolnosti 

proti vlámaniu stanovenom 
poisťovacími spoločnosťami.

1 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota. 2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota. 
Okrem toho sa 3 ročná záruka trvanlivosti vzťahuje na lak v akejkoľvek farbe, bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. Toyota C‑HR má tiež 12 ročnú záruku na prederavenie karosérie.

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk/service‑and‑accessories

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI S TOYOTOU





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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