


Važiuokite ir užkariaukite gatves. Būkite 
dėmesio centre, kad ir kokia kryptimi 
pasuktumėte. Jūsų automobilis atspindi 
Jūsų charakterį – išskirtinį stilių ir vidinį 
pasitikėjimą ignoruojant įsigalėjusias 
normas. Stulbinama išvaizda ir originaliu 
charakteriu išsiskiriantis kultinis Toyota 
C-HR yra idealus Jūsų kompanionas. Tad 
nieko nelaukę įsitaisykite ištaigingame 
jo salone, čiupkite vairą ir leiskitės 
ieškoti naujų nuotykių. Su naujuoju 
Toyota C-HR patenkinsite savo troškimą 
pasiekti daugiau ir tapti savo ateities 
šeimininkais. 

PAMIRŠKITE
TAI, KAS

TOYOTA C-HR
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DIZAINAS

Išsiskirti monotonijoje paskendusiame 
pasaulyje. Mesti iššūkį standartams, 
nepaisyti žaidimo taisyklių ir patikėti 
tuo, kas nepaprasta. Būtent tokią 
idėją ir įkūnija naujasis Toyota C-HR. 
Tai modernus kupė, išsiskiriantis 
dinamišką charakterį išryškinančiomis 
kampuotomis formomis ir kompaktišku 
siluetu, pritaikytu kelionėms po miestą. 
Šias savybes papildo plati stovėsena, 
įspūdinga galia ir neįtikėtinos 
galimybės – tai, kas būdinga tikram 
visureigiui. Siekite didžių dalykų, būkite 
savimi ir mėgaukitės nuotaikingu 
gyvenimu.

METAS
PAŽADINTI
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Gyvenimas – tai kelionė, o naujasis 
Toyota C-HR yra Jūsų raktas į neatrastų 
nuotykių pasaulį. Patrauklus, dinamiškas 
ir neįtikėtinai efektyvus, akimirksniu 
pagreitėja atliekant lenkimo manevrą ir 
lengvai valdomas – su juo be vargo įveiksite 
bet kokį kelią. Naujasis Toyota C-HR visada 
pasirengęs kelionėms. Ištirkite naujus 
hibridinės technologijos atveriamus 
horizontus.

VAIRAVIMO PATIRTIS

ŽAIBIŠKAI  
PERDUODAMA GALIA,

SKLANDUS VAŽIAVIMAS

76
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HIBRIDAS

KELIAS 
PRIKLAUSO 
JUMS
Sklandžiai važiuojantis, efektyvus 
ir dar ekonomiškesnis naujasis 
Toyota C-HR dabar gali būti 
komplektuojamas su vienu iš dviejų 
savaime įsikraunančių hibridinių 
galios agregatų. Naujasis 2,0 l 
Hybrid Dynamic Force variklis 
užtikrina išskirtines važiavimo 
charakteristikas: jo varomas 
automobilis lengvai skrodžia miesto 
gatvėmis ir greitkeliais, mesdamas 
iššūkį įsigalėjusioms taisyklėms 
kiekviename posūkyje.

Specifikacijos

2,0 L HYBRID DYNAMIC 
FORCE SU E-CVT
Galia: 184 AG (DIN) 
Degalų sąnaudos*: 5,2–5,3 l/100 km 
CO2 kiekis*: 119 g/km 
Įsibėgėjimas iki 100 km/h: per 8,2 s 

1,8 L HYBRID SU E-CVT
Galia: 122 AG (DIN) 
Degalų sąnaudos*: 4,8–4,9 l/100 km 
CO2 kiekis*: 109–110 g/km 
Įsibėgėjimas iki 100 km/h: per 11,0 s

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma 
bepakopė transmisija
 * Bendras ciklas pagal WLTP  

Galima rinktis ir 1,2 l variklį su 
turbokompresoriumi (daugiau 
informacijos galima rasti p. 34–37).
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KOMFORTAS

KIEKVIENAI
DETALEI

Stengiatės maksimaliai išnaudoti kiekvieną 
savo profesinės veiklos, asmeninio gyvenimo ar 
poilsio akimirką? Šiuo požiūriu naujasis Toyota 
C-HR gali puikiai pasitarnauti. Mes įrengėme 
įkvepiantį saloną su Jūsų kūną patogiai  
apgaubiančiomis sėdynėmis ir prestižinį įvaizdį 
sustiprinančiais deimanto formos raštais, kad 
keliautumėte patogiai ir stilingai. Minkštų 
salono apdailos medžiagų kontrastas su blizgiais 
juodais intarpais sukuria modernią atmosferą. 
Kai miestą apgaubia tamsa, nuotaika pasikeičia 
ir saloną užlieja maloni mėlyna šviesa. Toyota 
C-HR sužadina visus Jūsų pojūčius. 

1110



KOMFORTAS

KIEKVIENAI
DETALEI

Stengiatės maksimaliai išnaudoti kiekvieną 
savo profesinės veiklos, asmeninio gyvenimo ar 
poilsio akimirką? Šiuo požiūriu naujasis Toyota 
C-HR gali puikiai pasitarnauti. Mes įrengėme 
įkvepiantį saloną su Jūsų kūną patogiai  
apgaubiančiomis sėdynėmis ir prestižinį įvaizdį 
sustiprinančiais deimanto formos raštais, kad 
keliautumėte patogiai ir stilingai. Minkštų 
salono apdailos medžiagų kontrastas su blizgiais 
juodais intarpais sukuria modernią atmosferą. 
Kai miestą apgaubia tamsa, nuotaika pasikeičia 
ir saloną užlieja maloni mėlyna šviesa. Toyota 
C-HR sužadina visus Jūsų pojūčius. 

1110



Jūs gyvenate kitokiu ritmu ir 
nenorėtumėte nieko keisti. Dėl šios 
priežasties automobilyje įrengta 
specialiai pritaikyta JBL garso 
sistema. Ji atkuria neįtikėtinai švarų 
garsą ir leidžia pasijusti tarsi tikrame 
koncerte. Prijunkite savo išmanųjį 
telefoną, kad galėtumėte leisti 
mėgstamas dainas, ir pasinerkite 
į užburiančių garsų jūrą savo 
automobilyje. 

Gyvenimas turi savo melodiją.  
Tegul ji skamba garsiai!

Multimedijos sistema 
Mobiliojo telefono integracija per 
Apple CarPlay™ ir Android Auto™ 
leidžia naudotis savo mėgstamomis 
programėlėmis, tokiomis kaip  
Spotify, WhatsApp, Audible, Google 
Maps ir Waze. Jos visos pasiekiamos 
per Siri ir Ok Google.

800 VATŲ 
EMOCIJŲ: 
PASINERKITE 
Į IŠSKIRTINIO 
GARSO 
PASAULĮ

GARSO SISTEMA

1312
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SAUGUMAS

Gyvenant pašėlusiu tempu gera žinoti, kad Toyota 
C-HR yra apginkluotas pažangiausiomis saugumo 
technologijomis. Būkite ramūs: kai tvarkysite savo 
reikalus, Toyota C-HR rūpinsis Jūsų saugumu.

GYVENKITE SAVO   
GYVENIMĄ,

Nematomų zonų stebėjimo sistema 
Sistema įspėja vairuotoją apie 
transporto priemones, kurių jis galėjo 
nepastebėti durelių veidrodėliuose. 

Perspėjimo apie iš galo artėjančias 
transporto priemones sistema (su 
automatinio stabdymo funkcija) 
Važiuojant atbuline eiga stovėjimo 
aikštelėje, gale įrengti jutikliai 
fiksuoja iš kairės arba dešinės pusės 
artėjančias transporto priemones. 
Jas aptikusi, sistema įspėja vairuotoją 
ir pradeda stabdyti automobilį, kad 
būtų išvengta susidūrimo. 

Pažangi pagalbinė automobilio 
statymo sistema (su automatinio 
stabdymo funkcija) 
Sistema padeda sklandžiai pastatyti 
Toyota automobilį į stovėjimo vietą 
arba garažą. Automobilis pats 
įvairuoja į reikiamą vietą – Jums 
tereikia valdyti akceleratoriaus ir 
stabdžio pedalus. 

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo 
važiuojant mažu greičiu sistema 
Naudodamasi įvairiais jutikliais 
vaizdui 360° kampu fiksuoti, sistema 
stebi objektus aplink automobilį. Juos 
aptikusi, ji siunčia įspėjamąjį garso 
signalą ir įjungia stabdžius, kad būtų 
išvengta susidūrimo.

1514
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Standartinė įranga
 — 17 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai 
 — Priekiniai LED žibintai
 — Priekinių žibintų valytuvai
 — Paraboliniai priekiniai LED žibintai
 — Galinis aptakas
 — Pilka dekoratyvinė juostelė viršutinėje prietaisų 
skydelio dalyje

 — Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
 — Galinio vaizdo kamera
 — Toyota Touch® 2 multimedijos sistema
 — 8 colių multimedijos sistemos ekranas
 — Mobiliojo telefono integracijos sistema
 — Prieblandos jutiklis
 — Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
 — Variklio paleidimo mygtukas (tik hibridiniuose 
modeliuose)

 — Šildomos priekinės sėdynės
 — 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės
 — Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
 — eCall sistema (tik hibridiniuose modeliuose)
 — Toyota Safety Sense: 
- Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo 
    funkcija  
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo 
   sistema (LDA) su vairo valdymo funkcija 
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

ACTIVE

IŠSIRINKITE 
VERSIJĄ, 
LABIAUSIAI 
DERANČIĄ PRIE 
JŪSŲ GYVENIMO 
STILIAUS 

KOMPLEKTACIJOS

17 colių 5 dvigubų stipinų 
sidabriniai lengvojo lydinio 

ratlankiai 

Juoda tekstilė su šviesiai pilkomis 
apdailos siūlėmis 

PRADĖKITE REVOLIUCIJĄ
ATVERKITE DURIS Į TURTINGĄ

TOYOTA C-HR PASAULĮ 

1716
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18 colių 5 dvigubų stipinų juodi 
lengvojo lydinio ratlankiai su 

frezuota apdaila 

Juoda tekstilė su šviesiai mėlynomis 
apdailos siūlėmis

Standartinė įranga  
(papildanti ACTIVE komplektaciją)

 — 18 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai su frezuota apdaila

 — Tonuoti galinių langų stiklai
 — Smart Entry & Start sistema
 — Lietaus jutiklis
 — Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
 — Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu 
greičiu sistema (ICS)

 — Šildomas vairas
 — Vairuotojo sėdynė su vertikalios padėties reguliavimo 
funkcija

 — Priekiniai rūko žibintai
 — Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai
 — Melsvas priekinių puodelių laikiklių apšvietimas
 — Melsvas priekinių durelių apšvietimas
 — Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

Papildoma įranga
 — Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
 — Dvispalvė kėbulo apdaila (siūloma tik benzininiams 
modeliams)

STYLE

KOMPLEKTACIJOS

PADARYKITE ĮSPŪDĮ
AUKŠTAI IŠKELKITE KARTELĘ SU GAUSIU

PAPILDOMOS ĮRANGOS RINKINIU

1918
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KOMPLEKTACIJOS

Standartinė įranga  
(papildanti STYLE komplektaciją)

 — Dvispalvė kėbulo apdaila
 — Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė 
 — Juodi perforuoti Alcantara® apmušalai su odiniais 
intarpais

 
Papildoma įranga

 — Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema

STYLE PLUS

Juodi perforuoti Alcantara® 
apmušalai su odiniais intarpais

JOKIŲ ĮPRASTŲ DALYKŲ
IŠSKIRTINĖ IŠVAIZDA IR PAŽANGIAUSIOS 

TECHNOLOGIJOS

18 colių 5 dvigubų stipinų juodi 
lengvojo lydinio ratlankiai su 

frezuota apdaila 
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Standartinė įranga  
(papildanti STYLE komplektaciją)

 — 18 colių 10 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai su frezuota apdaila

 — Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai 
 — LED galiniai kombinuotieji žibintai su LED sekvenciniais 
posūkių indikatoriais

 — Priekiniai LED rūko žibintai
 — Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose
 — Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema 
 — Orchid spalvos dygsniuota tekstilė su odiniais intarpais
 — Drėkinantis oro valytuvas Nanoe™
 — Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
 — Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones 
sistema (RCTA)

Papildoma įranga
 — Juodos perforuotos odos sėdynės, elektra reguliuojama 
vairuotojo sėdynė (tik hibridiniuose modeliuose)

 — JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais  
(tik hibridiniuose modeliuose)

LUXURY

18 colių 10 dvigubų stipinų juodi 
lengvojo lydinio ratlankiai su 

frezuota apdaila

Orchid spalvos 
dygsniuota tekstilė su 

odiniais intarpais

KOMPLEKTACIJOS

JOKIŲ KOMPROMISŲ
NAUJAS PRABANGOS

STANDARTAS

2322



Standartinė įranga  
(papildanti STYLE komplektaciją)

 — 18 colių 10 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai su frezuota apdaila

 — Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai 
 — LED galiniai kombinuotieji žibintai su LED sekvenciniais 
posūkių indikatoriais

 — Priekiniai LED rūko žibintai
 — Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose
 — Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema 
 — Orchid spalvos dygsniuota tekstilė su odiniais intarpais
 — Drėkinantis oro valytuvas Nanoe™
 — Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
 — Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones 
sistema (RCTA)

Papildoma įranga
 — Juodos perforuotos odos sėdynės, elektra reguliuojama 
vairuotojo sėdynė (tik hibridiniuose modeliuose)

 — JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais  
(tik hibridiniuose modeliuose)

LUXURY

18 colių 10 dvigubų stipinų juodi 
lengvojo lydinio ratlankiai su 

frezuota apdaila

Orchid spalvos 
dygsniuota tekstilė su 

odiniais intarpais

KOMPLEKTACIJOS

JOKIŲ KOMPROMISŲ
NAUJAS PRABANGOS

STANDARTAS

2322



18 colių 10 dvigubų stipinų matiniai 
juodi lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė įranga  
(papildanti LUXURY komplektaciją)

 — Orange Spice kėbulo spalva su juodu stogu (2TC) 
 — 18 colių 10 dvigubų stipinų matiniai juodi lengvojo 
lydinio ratlankiai

 — Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS)
 — Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai
 — Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema 
(S-IPA)

 — JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais

LIMITED 
EDITION

KOMPLEKTACIJOS

BŪKITE KITOKIE
PAMIRŠKITE VISAS TAISYKLES IR 

SUSIKURKITE URBANISTINĮ STILIŲ

Orchid spalvos 
dygsniuota tekstilė su 

odiniais intarpais

2524



18 colių 10 dvigubų stipinų matiniai 
juodi lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė įranga  
(papildanti LUXURY komplektaciją)

 — Orange Spice kėbulo spalva su juodu stogu (2TC) 
 — 18 colių 10 dvigubų stipinų matiniai juodi lengvojo 
lydinio ratlankiai

 — Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS)
 — Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai
 — Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema 
(S-IPA)

 — JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais

LIMITED 
EDITION

KOMPLEKTACIJOS

BŪKITE KITOKIE
PAMIRŠKITE VISAS TAISYKLES IR 

SUSIKURKITE URBANISTINĮ STILIŲ

Orchid spalvos 
dygsniuota tekstilė su 

odiniais intarpais

2524



VISUREIGIO 
CHARAKTERIS
TIKRO  
MIESTIEČIO  
ĮVAIZDIS 

APSAUGOS 
PRIEKYJE, 
ŠONUOSE IR 
GALE
Visuomet stilingas iki smulkiausios 
detalės. Kėbulo apačios apsaugos – 
idealus saugumo ir stiliaus derinys. 
Apsaugo automobilio priekį, šonus 
ir galą nuo įbrėžimų ir išsaugo 
prestižinę jo išvaizdą.

CHROMUOTI 
ELEMENTAI
Priekinius rūko žibintus puošia 
patrauklios chromuotos detalės.

Chromuotos šoninės juostos 
dailiai įrėmina automobilio šonus, 
pabrėždamos efektingą žemą profilį.

Galinės dalies chromuota apdaila 
subtiliai papildo rafinuotą 
automobilio išvaizdą.

AKSESUARAI

2726
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idealus saugumo ir stiliaus derinys. 
Apsaugo automobilio priekį, šonus 
ir galą nuo įbrėžimų ir išsaugo 
prestižinę jo išvaizdą.

CHROMUOTI 
ELEMENTAI
Priekinius rūko žibintus puošia 
patrauklios chromuotos detalės.

Chromuotos šoninės juostos 
dailiai įrėmina automobilio šonus, 
pabrėždamos efektingą žemą profilį.
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subtiliai papildo rafinuotą 
automobilio išvaizdą.

AKSESUARAI
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DERINKITE 
IR BŪKITE 
RYŠKŪS 

KEISKITE 
POŽIŪRĮ, 
IŠSISKIRKITE  
IŠ KITŲ

1. 2NA Pearl White§ su juodu stogu 
2. 2NB Ash Grey* su juodu stogu

3. 2NH Hydro Blue* su juodu stogu 
4. 2NK Metal Stream* su juodu stogu
5. 2TB Emotional Red§ su juodu stogu 
6. 2TC Orange Spice* su juodu stogu 

7. 2TH Celestite Grey* su juodu stogu 

SPALVOS

* Metalo blizgesio dažai § Perlamutriniai dažai
Komplektacijoms siūlomos spalvos nurodytos p. 34–37.
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RYŠKŪS 

KEISKITE 
POŽIŪRĮ, 
IŠSISKIRKITE  
IŠ KITŲ

1. 2NA Pearl White§ su juodu stogu 
2. 2NB Ash Grey* su juodu stogu

3. 2NH Hydro Blue* su juodu stogu 
4. 2NK Metal Stream* su juodu stogu
5. 2TB Emotional Red§ su juodu stogu 
6. 2TC Orange Spice* su juodu stogu 

7. 2TH Celestite Grey* su juodu stogu 

SPALVOS

* Metalo blizgesio dažai § Perlamutriniai dažai
Komplektacijoms siūlomos spalvos nurodytos p. 34–37.
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SPECIFIKACIJOSSPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

2,0 l Hybrid  
Dynamic Force
e-CVT

1,8 l Hybrid 
e-CVT

1,2 l Turbo
6 M/T

1,2 l Turbo
Multidrive S

1,2 l Turbo
Multidrive S AWD

Degalų sąnaudos (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeistu reglamentu (EB) Nr. 2017/ 1231)   

Bendras greitis (l/100 km) 5,2–5,3 4,8–4,9 6,8 7,2–7,3 8,0–8,1

Mažas greitis (l/100 km) 4,8 4,0–4,1 8,7 9,7 10,6

Vidutinis greitis (l/100 km) 4,3 3,8–3,9 6,7 6,5–6,6 7,5

Didelis greitis (l/100 km) 4,7 4,3 5,8 6,0–6,1 6,9

Ypač didelis greitis (l/100 km) 6,4–6,5 6,1–6,2 7,0 7,8–7,9 8,5–8,6

Rekomenduojama degalų rūšis 95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

Degalų bako talpa (l) 43 43 50 50 50

Anglies dioksidas, CO2 (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeisti reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)

Bendras greitis (g/km) 119 109–110 154 164–165 182–183

Mažas greitis (g/km) 109 91–93 196 218–219 240

Vidutinis greitis (g/km) 98 87–88 152 148 168–169

Didelis greitis (g/km) 105 97–98 132 136–138 154–155

Ypač didelis greitis (g/km) 146–147 139–140 159 176–178 191–194

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu (EB) Nr. 715/2007, papildytu reglamentu (EB) Nr. 2018/1832AP)

Euro taršos klasė EURO 6 AP EURO 6 AM EURO 6 DG EURO 6 DG EURO 6 DG

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 190,5 69,8 153,8 137,1 170,0

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 19,9 11,0 15,4 17,2 16,6

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 17,2 8,7 12,5 14,5 13,7

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 4,9 3,6 22,6 15,3 16,4

Kietosios dalelės (mg/km) 0,16  – 0,18 0,23 1,80

Triukšmas pravažiuojant (dB(A)) 65,0 66,7 69,0 69,0 68,0

Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 
dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų 
ir išskiriamo CO2 rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų 
ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, automobilio būklės, padangų slėgio, 
apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.). Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu: https://www.toyota-europe.com/world-oftoyota/
feel/environment/worldwide-harmonized-light

VARIKLIS
2,0 l Hybrid  
Dynamic Force 1,8 l Hybrid 1,2 l Turbo 

Variklio kodas M20A-FXS 2ZR-FXE 8NR-FTS

Cilindrų skaičius 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas DOHC, 16 vožtuvų, su VVT-i DOHC, 16 vožtuvų, su VVT-i DOHC, 16 vožtuvų, su Dual VVT-i

Degalų sistema Tiesioginis / netiesioginis 
įpurškimas D4-S

Elektroninis degalų įpurškimas Tiesioginis įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 1987 1798 1197

Skersmuo x eiga (mm x mm) 80,5 x 97,6 80,5 x 88,3 71,5 x 74,5

Suspaudimo laipsnis 14,0:1 13,0:1 10,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 152 98 116

Maksimali galia (kW/aps./min.) 112/6000 72/5200 85/5200

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 190/4400–5200 142/3600 185/1500–4000

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) 184 122 –

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) 135 90 –

2,0 l Hybrid Dynamic Force 
Priekyje montuojamas elektrinis variklis Hibridinio automobilio akumuliatorius

Tipas Variklis su nuolatiniu magnetu Tipas Nikelio metalo hidridas

Maksimali galia (kW) 80 Nominalioji įtampa (V) 216,0

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 202 Akumuliatoriaus modulių skaičius 180

Maksimali įtampa (V) 650 Akumuliatoriaus talpa (3 h) (Ah) 6,5

1,8 l Hybrid  
Priekyje montuojamas elektrinis variklis Hibridinio automobilio akumuliatorius

Tipas Variklis su nuolatiniu magnetu Tipas Ličio jonų

Maksimali galia (kW) 53 Nominalioji įtampa (V) 207,2

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 163 Akumuliatoriaus modulių skaičius 56

Maksimali įtampa (V) 600 Akumuliatoriaus talpa (3 h) (Ah) 3,6

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2,0 l Hybrid  
Dynamic Force
e-CVT

1,8 l Hybrid 
e-CVT

1,2 l Turbo
6 M/T

1,2 l Turbo
Multidrive S

1,2 l Turbo
Multidrive S AWD

Maksimalus greitis (km/h) 180 170 190 185 180 

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 8,2 11,0 10,9 10,8 11,4

Pasipriešinimo koeficientas 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija  M/T = mechaninė transmisija Multidrive S - nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT) 
AWD = visų varomųjų ratų sistema
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SPECIFIKACIJOSSPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

2,0 l Hybrid  
Dynamic Force
e-CVT

1,8 l Hybrid 
e-CVT

1,2 l Turbo
6 M/T

1,2 l Turbo
Multidrive S

1,2 l Turbo
Multidrive S AWD

Degalų sąnaudos (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeistu reglamentu (EB) Nr. 2017/ 1231)   

Bendras greitis (l/100 km) 5,2–5,3 4,8–4,9 6,8 7,2–7,3 8,0–8,1

Mažas greitis (l/100 km) 4,8 4,0–4,1 8,7 9,7 10,6

Vidutinis greitis (l/100 km) 4,3 3,8–3,9 6,7 6,5–6,6 7,5

Didelis greitis (l/100 km) 4,7 4,3 5,8 6,0–6,1 6,9

Ypač didelis greitis (l/100 km) 6,4–6,5 6,1–6,2 7,0 7,8–7,9 8,5–8,6

Rekomenduojama degalų rūšis 95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus

Degalų bako talpa (l) 43 43 50 50 50

Anglies dioksidas, CO2 (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeisti reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)

Bendras greitis (g/km) 119 109–110 154 164–165 182–183

Mažas greitis (g/km) 109 91–93 196 218–219 240

Vidutinis greitis (g/km) 98 87–88 152 148 168–169

Didelis greitis (g/km) 105 97–98 132 136–138 154–155

Ypač didelis greitis (g/km) 146–147 139–140 159 176–178 191–194

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu (EB) Nr. 715/2007, papildytu reglamentu (EB) Nr. 2018/1832AP)

Euro taršos klasė EURO 6 AP EURO 6 AM EURO 6 DG EURO 6 DG EURO 6 DG

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 190,5 69,8 153,8 137,1 170,0

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 19,9 11,0 15,4 17,2 16,6

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 17,2 8,7 12,5 14,5 13,7

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 4,9 3,6 22,6 15,3 16,4

Kietosios dalelės (mg/km) 0,16  – 0,18 0,23 1,80

Triukšmas pravažiuojant (dB(A)) 65,0 66,7 69,0 69,0 68,0

Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 
dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų 
ir išskiriamo CO2 rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų 
ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, automobilio būklės, padangų slėgio, 
apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.). Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu: https://www.toyota-europe.com/world-oftoyota/
feel/environment/worldwide-harmonized-light

VARIKLIS
2,0 l Hybrid  
Dynamic Force 1,8 l Hybrid 1,2 l Turbo 

Variklio kodas M20A-FXS 2ZR-FXE 8NR-FTS

Cilindrų skaičius 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas DOHC, 16 vožtuvų, su VVT-i DOHC, 16 vožtuvų, su VVT-i DOHC, 16 vožtuvų, su Dual VVT-i

Degalų sistema Tiesioginis / netiesioginis 
įpurškimas D4-S

Elektroninis degalų įpurškimas Tiesioginis įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 1987 1798 1197

Skersmuo x eiga (mm x mm) 80,5 x 97,6 80,5 x 88,3 71,5 x 74,5

Suspaudimo laipsnis 14,0:1 13,0:1 10,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 152 98 116

Maksimali galia (kW/aps./min.) 112/6000 72/5200 85/5200

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 190/4400–5200 142/3600 185/1500–4000

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) 184 122 –

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) 135 90 –

2,0 l Hybrid Dynamic Force 
Priekyje montuojamas elektrinis variklis Hibridinio automobilio akumuliatorius

Tipas Variklis su nuolatiniu magnetu Tipas Nikelio metalo hidridas

Maksimali galia (kW) 80 Nominalioji įtampa (V) 216,0

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 202 Akumuliatoriaus modulių skaičius 180

Maksimali įtampa (V) 650 Akumuliatoriaus talpa (3 h) (Ah) 6,5

1,8 l Hybrid  
Priekyje montuojamas elektrinis variklis Hibridinio automobilio akumuliatorius

Tipas Variklis su nuolatiniu magnetu Tipas Ličio jonų

Maksimali galia (kW) 53 Nominalioji įtampa (V) 207,2

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 163 Akumuliatoriaus modulių skaičius 56

Maksimali įtampa (V) 600 Akumuliatoriaus talpa (3 h) (Ah) 3,6

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2,0 l Hybrid  
Dynamic Force
e-CVT

1,8 l Hybrid 
e-CVT

1,2 l Turbo
6 M/T

1,2 l Turbo
Multidrive S

1,2 l Turbo
Multidrive S AWD

Maksimalus greitis (km/h) 180 170 190 185 180 

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 8,2 11,0 10,9 10,8 11,4

Pasipriešinimo koeficientas 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija  M/T = mechaninė transmisija Multidrive S - nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT) 
AWD = visų varomųjų ratų sistema
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CHR4010_19
CHR4011_19

CHR4012_19

815/820*  
mm

SPECIFIKACIJOSSPECIFIKACIJOS

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

2,0 l Hybrid  
Dynamic Force
e-CVT

1,8 l Hybrid 
e-CVT

1,2 l Turbo  
6 M/T

1,2 l Turbo
Multidrive S

1,2 l Turbo
Multidrive S AWD

Bendroji automobilio masė (kg) 1930 1860 1845 1865 1930

Parengto automobilio masė (kg) 1485–1525 1420–1460 1375–1435 1390–1450 1460–1520

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 725 725 1300 1100 1100

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 725 725 730 720 720

PAKABA
2,0 l Hybrid  
Dynamic Force 1,8 l Hybrid 1,2 l Turbo 

Priekyje MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis

Gale Dvigubas trikampis balansyras Dvigubas trikampis balansyras Dvigubas trikampis balansyras

STABDŽIAI
2,0 l Hybrid  
Dynamic Force 1,8 l Hybrid 1,2 l Turbo 

Priekyje Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai

Gale Diskiniai Diskiniai Diskiniai

IŠORĖS MATMENYS 5 durelių

Išorės ilgis (mm) 4390/4395*

Išorės plotis (mm) 1795

Išorės aukštis (mm) 1555/1565§

Priekinė tarpvėžė (mm) 1540◊/1550

Galinė tarpvėžė (mm) 1550◊/1560

Iškyša priekyje (mm) 935

Iškyša gale (mm) 815/820*

Važiuoklės bazė (mm) 2640

VIDAUS MATMENYS
2,0 l Hybrid  
Dynamic Force 1,8 l Hybrid 1,2 l Turbo 

Vidaus ilgis (mm) 1800 1800 1800

Vidaus plotis (mm) 1455 1455 1455

Vidaus aukštis (mm) 1210 1210 1210

KROVINIŲ SKYRIAUS TŪRIS 5 durelių

Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l) 358*/377

Bagažinės talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l) 1102*/1164

VAIRO MECHANIZMAS 5 durelių

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 10,4/11,0

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija  M/T = mechaninė transmisija AWD = visų varomųjų ratų sistema 
Multidrive S - nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT)        * 2,0 l Hybrid Dynamic Force  § 1,2 l Turbo ◊ su 18 colių ratlankiais.

1540/1550 mm

1795 mm

1550/1560 mm

1795 mm 4390/4395 mm

2640 mm935 mm
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CHR4010_19
CHR4011_19

CHR4012_19

815/820*  
mm

SPECIFIKACIJOSSPECIFIKACIJOS

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

2,0 l Hybrid  
Dynamic Force
e-CVT

1,8 l Hybrid 
e-CVT

1,2 l Turbo  
6 M/T

1,2 l Turbo
Multidrive S

1,2 l Turbo
Multidrive S AWD

Bendroji automobilio masė (kg) 1930 1860 1845 1865 1930

Parengto automobilio masė (kg) 1485–1525 1420–1460 1375–1435 1390–1450 1460–1520

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 725 725 1300 1100 1100

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 725 725 730 720 720

PAKABA
2,0 l Hybrid  
Dynamic Force 1,8 l Hybrid 1,2 l Turbo 

Priekyje MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis

Gale Dvigubas trikampis balansyras Dvigubas trikampis balansyras Dvigubas trikampis balansyras

STABDŽIAI
2,0 l Hybrid  
Dynamic Force 1,8 l Hybrid 1,2 l Turbo 

Priekyje Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai

Gale Diskiniai Diskiniai Diskiniai

IŠORĖS MATMENYS 5 durelių

Išorės ilgis (mm) 4390/4395*

Išorės plotis (mm) 1795

Išorės aukštis (mm) 1555/1565§

Priekinė tarpvėžė (mm) 1540◊/1550

Galinė tarpvėžė (mm) 1550◊/1560

Iškyša priekyje (mm) 935

Iškyša gale (mm) 815/820*

Važiuoklės bazė (mm) 2640

VIDAUS MATMENYS
2,0 l Hybrid  
Dynamic Force 1,8 l Hybrid 1,2 l Turbo 

Vidaus ilgis (mm) 1800 1800 1800

Vidaus plotis (mm) 1455 1455 1455

Vidaus aukštis (mm) 1210 1210 1210

KROVINIŲ SKYRIAUS TŪRIS 5 durelių

Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l) 358*/377

Bagažinės talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l) 1102*/1164

VAIRO MECHANIZMAS 5 durelių

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 10,4/11,0

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija  M/T = mechaninė transmisija AWD = visų varomųjų ratų sistema 
Multidrive S - nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT)        * 2,0 l Hybrid Dynamic Force  § 1,2 l Turbo ◊ su 18 colių ratlankiais.
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 = standartinė įranga  = papildoma įranga – = nekomplektuojama 

ĮRANGAĮRANGA
IŠORĖ Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

17 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis  – – – – 

18 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila ir 
225/50 R18 padangomis

–   – – 

18 colių 10 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila 
ir 225/50 R18 padangomis

– – –  – 

18 colių 10 dvigubų stipinų matiniai juodi lengvojo lydinio ratlankiai su 
frezuota apdaila ir 225/50 R18 padangomis

– – – – 

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)     

Padangos remonto komplektas     

LED paraboliniai priekiniai žibintai    – – 

Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai – – –  

Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS) – – – – 

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai     – 

Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS) – – – – 

Priekinių žibintų valytuvai     

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai     

LED dienos žibintai     

Galiniai LED stabdymo žibintai     

Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas     

LED kombinuotieji galiniai žibintai     

LED galiniai kombinuotieji žibintai su LED sekvenciniais posūkių indikatoriais – – –  

Priekiniai rūko žibintai (lemputės) –   – – 

Priekiniai rūko žibintai (LED)  – – –  

Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai     

Elektra nulenkiami durelių veidrodėliai –    

Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose – – –  

Chromuotos durelių apdailos juostos –    

Galinis aptakas     

Ryklio peleko formos antena     

Tonuoti galinių langų stiklai –    

Dvispalvė kėbulo apdaila – (1,2 l Turbo)  – /  (2,0 l Hybrid) 

SALONAS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Įlipimo sistema su apšvietimu     

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse     

Tekstiliniai grindų kilimėliai     

Viršutinės pagalbinės rankenėlės priekyje     

12 V elektros lizdas priekyje     

Melsvas priekinių puodelių laikiklių apšvietimas –    

Melsvas priekinių durelių apšvietimas –    

SĖDYNĖS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Sėdynių apmušalai: tekstilė   – – –

Sėdynių apmušalai: Alcantara ir oda – –  – –

Sėdynių apmušalai: tekstilė su odiniais intarpais – – –  

Sėdynių apmušalai: oda (tik hibridiniuose modeliuose) – – –  –

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija     

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija –    

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama     

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė (tik hibridiniuose modeliuose) – –   –

Šildomos priekinės sėdynės     

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės     

KOMFORTAS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius     

Drėkinantis oro valytuvas NanoeTM – – –  

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)     

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)     

Reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas     

Odinis vairas     

Šildomas vairas –    

Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis     

Elektra valdomi priekiniai langai     

Elektra valdomi galiniai langai     

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija     

Priekinis porankis     

Lietaus jutiklis –    

Prieblandos jutiklis     

Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas     

Variklio paleidimo mygtukas  (tik 
hibridiniuose 
modeliuose)

   

Smart Entry & Start sistema –    

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis –    

Elektroninis stovėjimo stabdys     

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai –    

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS) –    

Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (Simple IPA) – – – – 
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 = standartinė įranga  = papildoma įranga – = nekomplektuojama 

ĮRANGAĮRANGA
IŠORĖ Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

17 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis  – – – – 

18 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila ir 
225/50 R18 padangomis

–   – – 

18 colių 10 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila 
ir 225/50 R18 padangomis

– – –  – 

18 colių 10 dvigubų stipinų matiniai juodi lengvojo lydinio ratlankiai su 
frezuota apdaila ir 225/50 R18 padangomis

– – – – 

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)     

Padangos remonto komplektas     

LED paraboliniai priekiniai žibintai    – – 

Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai – – –  

Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS) – – – – 

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai     – 

Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS) – – – – 

Priekinių žibintų valytuvai     

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai     

LED dienos žibintai     

Galiniai LED stabdymo žibintai     

Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas     

LED kombinuotieji galiniai žibintai     

LED galiniai kombinuotieji žibintai su LED sekvenciniais posūkių indikatoriais – – –  

Priekiniai rūko žibintai (lemputės) –   – – 

Priekiniai rūko žibintai (LED)  – – –  

Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai     

Elektra nulenkiami durelių veidrodėliai –    

Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose – – –  

Chromuotos durelių apdailos juostos –    

Galinis aptakas     

Ryklio peleko formos antena     

Tonuoti galinių langų stiklai –    

Dvispalvė kėbulo apdaila – (1,2 l Turbo)  – /  (2,0 l Hybrid) 

SALONAS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Įlipimo sistema su apšvietimu     

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse     

Tekstiliniai grindų kilimėliai     

Viršutinės pagalbinės rankenėlės priekyje     

12 V elektros lizdas priekyje     

Melsvas priekinių puodelių laikiklių apšvietimas –    

Melsvas priekinių durelių apšvietimas –    

SĖDYNĖS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Sėdynių apmušalai: tekstilė   – – –

Sėdynių apmušalai: Alcantara ir oda – –  – –

Sėdynių apmušalai: tekstilė su odiniais intarpais – – –  

Sėdynių apmušalai: oda (tik hibridiniuose modeliuose) – – –  –

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija     

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija –    

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama     

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė (tik hibridiniuose modeliuose) – –   –

Šildomos priekinės sėdynės     

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės     

KOMFORTAS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius     

Drėkinantis oro valytuvas NanoeTM – – –  

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)     

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)     

Reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas     

Odinis vairas     

Šildomas vairas –    

Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis     

Elektra valdomi priekiniai langai     

Elektra valdomi galiniai langai     

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija     

Priekinis porankis     

Lietaus jutiklis –    

Prieblandos jutiklis     

Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas     

Variklio paleidimo mygtukas  (tik 
hibridiniuose 
modeliuose)

   

Smart Entry & Start sistema –    

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis –    

Elektroninis stovėjimo stabdys     

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai –    

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS) –    

Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (Simple IPA) – – – – 
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 = standartinė įranga  = papildoma įranga – = nekomplektuojama 

ĮRANGAĮRANGA

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu     

Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema –    

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay ir Android Auto)     

6 garsiakalbiai     –

JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais (tik hibridiniuose 
modeliuose)

– – –  

Aux-in ir USB jungtys     

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga     

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas     

Galinio vaizdo kamera su statiškomis pagalbinėmis linijomis     

DĖTUVĖS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Priekinė daiktadėžė su apšvietimu     

Dėtuvės priekinėse durelėse     

Porankis ant konsolės dėtuvės     

Puodelių laikikliai priekyje ir gale     

Dėtuvės priekinių sėdynių atlošuose –    

Bagažinės uždangalas     

SAUGUMAS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Active

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su
 elektronine stabdymo galios paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine 
stabdymo sistema (BA)

    

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)     

Traukos kontrolės sistema (TRC)     

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)     

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema     

Apsauginis vaikų užraktas     

Imobilizatorius     

Toyota Safety Sense:

Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija     

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su 
vairo valdymo funkcija 

    

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)     

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)     

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) – – –  

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema 
(RCTA)

– – –  

Pasyviosios saugos įranga

eCall sistema (tik hibridiniuose modeliuose)     

SRS priekinės oro saugos pagalvės     

SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje     

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale     

SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė     

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis     

Saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais     

ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema     
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 = standartinė įranga  = papildoma įranga – = nekomplektuojama 

ĮRANGAĮRANGA

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu     

Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema –    

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay ir Android Auto)     

6 garsiakalbiai     –

JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais (tik hibridiniuose 
modeliuose)

– – –  

Aux-in ir USB jungtys     

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga     

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas     

Galinio vaizdo kamera su statiškomis pagalbinėmis linijomis     

DĖTUVĖS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Priekinė daiktadėžė su apšvietimu     

Dėtuvės priekinėse durelėse     

Porankis ant konsolės dėtuvės     

Puodelių laikikliai priekyje ir gale     

Dėtuvės priekinių sėdynių atlošuose –    

Bagažinės uždangalas     

SAUGUMAS Active Style Style Plus Luxury Limited Edition

Active

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su
 elektronine stabdymo galios paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine 
stabdymo sistema (BA)

    

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)     

Traukos kontrolės sistema (TRC)     

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)     

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema     

Apsauginis vaikų užraktas     

Imobilizatorius     

Toyota Safety Sense:

Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija     

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su 
vairo valdymo funkcija 

    

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)     

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)     

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) – – –  

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema 
(RCTA)

– – –  

Pasyviosios saugos įranga

eCall sistema (tik hibridiniuose modeliuose)     

SRS priekinės oro saugos pagalvės     

SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje     

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale     

SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė     

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis     

Saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais     

ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema     
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CHR HYBRID

VISIŠKA 
RAMYBĖ 
VAIRUOJANT 
TOYOTA

RAMYBĖS  
JAUSMAS  
VAIRUOJANT 
TOYOTA HIBRIDĄ 
 
10 METŲ HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA 

Akumuliatorius yra vienas pagrindinių Toyota hibridinio automobilio dalių. 
Todėl jam suteikiame 10 metų garantiją. Taigi galite būti tikri – Jūsų Toyota 
hibridinė sistema visuomet bus nepriekaištingos būklės. 

PRATĘSTOJI GARANTIJA

Pradinė gamintojo garantija galioja vienerius metus arba iki nuvažiuojant 
15 000 km. Vėliau oficialioje Toyota atstovybėje turi būti atlikta Jūsų 
automobilio patikra. Šios patikros metu nustačius, kad hibridinis 
akumuliatorius yra geros būklės, garantija pratęsiama.

NEMOKAMA PATIKRA

Svarbiausia yra tai, kad akumuliatoriaus patikra bet kurioje oficialioje Toyota 
atstovybėje atliekama nemokamai. 

AUKŠTA IŠLEKAMOJI AUTOMOBILIO VERTĖ

Mūsų hibridinio akumuliatoriaus garantija padės išsaugoti aukštą 
išliekamąją automobilio vertę.

Su išsamiomis 10 metų hibridinio akumuliatoriaus garantijos sąlygomis 
galite susipažinti interneto svetainėje toyota.lt.

3938

GARANTIJA

METŲAKUMULIATORIUI
HIBRIDINIAM 10
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Norėdami sužinoti 
daugiau, nuskenuokite  
šiuos QR kodus.

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso 
nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines 
charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • 
Šioje brošiūroje pateiktų QR kodų įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo nuskaitymą 
Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie technines charakteristikas ir įrangą. •  
© 2020, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo. 
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