


Visiškai naujo  
tipo automobilio pristatymas

preciziškai nušlifuotomis briaunomis 
ir išraiškingomis linijomis išsiskiriantį 
deimantą primenantis visiškai naujas 

ToyoTa C-HR auTomobilis palieka 
neišdildomą įspūdį.



sportiškas Dizainas sukuria 
jUdĖjimo pojūtį net aUtomoBiliUi 
stoVint. sUderinUs TviRTas 
FoRmas ir aUkštesnĘ sĖdĖseną, 
gimĖ Visiškai naUjo tipo 
aUtomoBilis. paŽangi HiBridinĖ 
sistema pratUrtina VaŽiaVimo 
patirtį dinamiškU ValdYmU. 

aUtomoBilio galą pUošiantYs 
originalūs BUmerango formos 
ŽiBintai sU cHarakteringais led 
šViesolaidŽiais išrYškina toYota 
c-Hr silUetą. patraUklią 
aUtomoBilio išorĘ išBaigia 
išraiškingų formų bagažinė ir 
galinis BUferis.
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ToyoTa saFeTy sense  
saugos įranga
saUgUmas – ne maŽiaU sVarBi 
stilingojo toYota c-Hr 
cHarakterio saVYBĖ. jame 
kaip standartinĖ įranga 
komplektUojamos paŽangios 
toyota safety sense 
tecHnologijos jūsų ir jūsų 
keleiVių saUgUmUi UŽtikrinti. 
toYota safetY sense paketą 
suDaro ši aktyViosios ir 
priešaVarinĖs saUgos įranga:  
PRe-Collision (sU pĖsčiųjų 
fiksaVimo fUnkcija), adaPTyvioji 
pastovaus greičio palaikymo, 
nukrypimo iš važiuojamosios 
juostos įspėjimo (su Vairo 
koregaVimo fUnkcija), automatinė 
tolimųjų šviesų ir pagalbinė kelio 
ženklų atpažinimo sistemos. sU 
šiomis tecHnologijomis kelYje 
jaUsitĖs daUg saUgesni.



kodėl hibridinis toyota C-hr? 
sU toYota HiBridiniais 
aUtomoBiliais kasdienĖs kelionĖs 
taps paprastesnĖs ir malonesnĖs. 
VaŽiUojant elektros reŽimU, 
galĖsite pailsĖti nUo triUkšmo 
ir patirti Visišką ramYBĘ. Be 
to, HiBridinio aUtomoBilio 
akUmUliatoriaUs nereikia įkraUti 
iš išorinio tinklo. kelionĖs metU 
jis įsikraUna tiek energija, 
pagaminama Benzininio Variklio, 
tiek energija, sUsidarančia 
staBdant. tačiaU sVarBiaUsias 
dalYkas – HiBridinis aUtomoBilis 
sUtaUpYs daUg degalų ir taip pat 
pademonstrUos jūsų poŽiūrį į 
ekologiją, nes toYota HiBridinių 
aUtomoBilių co2 teršalų emisijos 
Yra maŽiaUsios saVo klasĖse. 
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vaRikliai

1,8 l hibridinis benzininis variklis
Galia – 122 aG 
degalų sĄnaudos* – nUo 3,8 l/100 km
Co2 kiekis* – nUo 86 g/km
TRansmisija – aUtomatinĖ
varomųjų ratų sistema – dViejų Varomųjų ratų

1,2 l turbininis benzininis variklis
Galia – 116 ag 
degalų sĄnaudos* – nUo 5,9 l/100 km
Co2 kiekis* – nUo 134 g/km
TRansmisija – mecHaninĖ ir aUtomatinĖ
varomųjų ratų sistema – dViejų Varomųjų ratų 
ir Visų Varomųjų ratų

* VidUtiniai rodikliai (dar nĖra galUtinai patVirtinti).
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praVĖrUs dUreles, 
pasitinka aukšta 
kokybe ir komfortu 
spindUliUojantis salonas, 
kuriame pakanka Vietos 
penkiems sUaUgUsiesiems. 
į VairUotoją orientUotas 
platUs prietaisų skYdelis 
ir gerai priglUndančios 
odinĖs sĖdYnĖs leidŽia 
VisUomet Būti įvykių 
CenTRe.
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aCTive

17 colių lengVojo lYdinio ratlankiai
toYota safetY sense saUgos įranga
adaptYVioji pastoVaUs greičio palaikYmo sistema
dViejų zonų aUtomatinis oro kondicionieriUs
toYota toUcH® 2 mUltimedijos sistema
Galinio VaizDo kamera
BlUetootH® laisVųjų rankų įranga
4,2 colio spalVotas tft daUgiafUnkcis ekranas
led dieniniai ŽiBintai
lietaus ir prieblanDos jutikliai
elektrocHromatinis galinio Vaizdo VeidrodĖlis
oDinis Vairas
šildomos priekinĖs sĖdYnĖs
elektra ValDomi priekiniai ir Galiniai lanGai
Variklio UŽVedimo mYgtUkas (tik HiBridiniUose 
moDeliuose)
elektroninis stoVĖjimo staBdYs
priekiniai rūko ŽiBintai
usb junGtis 

kaina – nuo 20 830 €
mĖnesinĖ įmoka – nUo 209 €

komPlekTaCijos



dynamiC
standartinĖ įranga  
(papildanti actiVe komplektaciją):
18 colių lengVojo lYdinio ratlankiai  
tamsinti stiklai  
šilDomas Vairas  
smart entry & start sistema  
elektra Valdomi UŽlenkiami dUrelių VeidrodĖliai  
toYota toUcH® 2 & go naVigacijos sistema  
dViejų atspalVių kĖBUlas

kaina – nuo 23 260 €
specialUs pasiūlYmas* – nUo 22 020 €
mĖnesinĖ įmoka – nUo 234 €

luxuRy
standartinĖ  įranga  
(papildanti actiVe komplektaciją):
18 colių lengVojo lYdinio ratlankiai  
tamsinti stiklai  
šilDomas Vairas  
smart entry & start sistema  
elektra Valdomi UŽlenkiami dUrelių VeidrodĖliai  
toYota toUcH® 2 & go naVigacijos sistema  
sĖdYnių apmUšalai sU odine apdaila  
paŽangi pagalBinĖ aUtomoBilio statYmo sistema 
(simple ipa)   
priekiniai ir Galiniai automobilio statymo jutikliai  
drĖkinantis oro ValYtUVas nanoetm 
kaina – nuo 23 660 €
specialUs pasiūlYmas* – nUo 22 320 €
mĖnesinĖ įmoka – nUo 238 €

dynamiC Plus
standartinĖ įranga  
(papildanti dYnamic komplektaciją):
priekiniai led ŽiBintai    
led rūko ŽiBintai    
led galiniai ŽiBintai    
nematomų zonų monitoriUs (Bsm)    
perspĖjimo apie iš galo artĖjančiUs  
automobilius sistema (rcta)

kaina – nuo 25 020 €
specialUs pasiūlYmas* – nUo 23 670 €
mĖnesinĖ įmoka – nUo 252 €

luxuRy Plus
standartinĖ  įranga  
(papildanti lUxUrY komplektaciją):
priekiniai led ŽiBintai    
led rūko ŽiBintai   
led galiniai ŽiBintai   
nematomų zonų monitoriUs (Bsm)    
perspĖjimo apie iš galo artĖjančiUs  
automobilius sistema (rcta)

kaina – nuo 25 440 €
specialUs pasiūlYmas* – nUo 23 970 €
mĖnesinĖ įmoka – nUo 256 €

ši komplektacija skirta dizainą ir naUjoVes Vertinantiems VairUotojams, 
kUrie ieško išskirtinio miesto aUtomoBilio.

rafinUoti lUxUrY modeliai pUikiai tinka gerą skonį tUrintiems 
VairUotojams, kUrie didelĘ reikšmĘ teikia kokYBei, komfortUi ir 

tecHnologijoms.

* Pasiūlymas galioja iki 2016-12-31 arba kol bus kampanijos automobilių.   
Šis preliminarus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinius asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į 
Toyota atstovybes. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos pasiūlymas. Dėl Toyota lizingo /nuomos galutinio pasiūlymo kreipkitės į Toyota atstovybes. Susipažinkite su 
lizingo / nuomos sąlygomis svetainėje toyota.lt arba pasitarkite su specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB „Nordea Finance Lithuania“. Pavyzdinės 211,14 EUR dydžio 
įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: bazinė automobilio kaina – 20 480,00 EUR, sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 30%; laikotarpis 
– 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; sutarties sudarymo mokestis – 200 EUR; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma – 2,4% + 3 mėnesių EURIBOR. Pavyzdinė įmoka, 
pirmoji įmoka ir likutinė vertė apskaičiuotos nuo bendros bazinės automobilio kainos ir papildomos komplektacijos kainos sumos, darant prielaidą, kad veiklos nuomos sutarties šalys tinkamai 
vykdys savo įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, mokesčiai išliks tokie pat, kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki sutarties pabaigos, ir kai į sutartį 
yra įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami palūkanų normos ir mokesčių pakeitimai, nauji mokesčiai, kurių negalima kiekybiškai įvertinti apskaičiavimo metu, visu veiklos nuomos sutarties 
galiojimo laikotarpiu. Į aukščiau nurodytą skaičiavimą neįtraukiami nuomos gavėjo mokami mokesčiai už sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų nevykdymą, mokesčiai dėl sutarties keitimo, 
nutraukimo, su automobilio priežiūra, registracija, draudimu, naudojimu ir valdymu susijusios išlaidos, baudos, mokesčiai ir pan. Pasiūlymas galioja iki 2016-12-31.



toyota touCh® 2 & go* navigaCija

sUplanUokite saVo kelionĘ išmaniai!
• jUtiklinis ekranas
• nemokami ŽemĖlapių atnaUjinimai 3 metUs

kaina: 690 €**

* aUtomoBilYje priValo Būti toYota toUcH® 2 mUltimedijos sistema.
**  kaina galioja aksesUarUs UŽsakant kartU sU naUjU aUtomoBiliU.

aksesuaRai

Nuskaitykite kodą 
ir susipažinkite 

su navigacijos 
sistema išsamiau



lengvojo lydinio ratlankių ir  
žieminių padangų rinkinys
sUdarYtas iš originalių 17 colių toYota 

lengVojo lYdinio ratlankių  

(nUotraUkoje) ir aUkščiaUsios kokYBĖs 

nedYgliUotų Bridgestone Blizzak  

dm-V2 padangų.

kaina: 1549 € 

padangų saugojimo maišai, 4 vnt.
skirti apsauGoti paDanGas ir  

ratlankiUs nUo atsitiktinių paŽeidimų. 

jie taip pat tUri rankenas, todĖl  

padangas galima lengVai pernešti. 

kaina: 50 €

ratų fiksuojančiosios veržlės
Yra pagamintos iš grūdinto plieno ir 

padengtos cHromU. jos Yra apValaino 

profilio ir atrakinamos specialiu 

raktU, todĖl jūsų Brangūs lengVojo 

lYdinio ratlankiai BUs gerai apsaUgoti.

kaina: 49 €
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* Galutinai nepatvirtinta          § Modelių su 18 colių ratlankiais rodikliai
M/T =  mechaninė transmisija          Multidrive S = nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT)          e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija          
FWD = dviejų varomųjų ratų sistema          AWD = visų varomųjų ratų sistema
Informacija apie automobilių specifikacijas paimta iš automobilių gamintojų interneto svetainių.

TECHNINIAI DUOMENYS 1,2 l TURBO 1,8 l VVT-i HYBRID
Variklis
Cilindrų skaičius ir išdėstymas 4 cilindrai vienoje eilėje 4 cilindrai vienoje eilėje
Degalų rūšis benzinas benzinas
Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų, DOHC su VVT-iW 16 vožtuvų, DOHC su VVT-i
Darbinis tūris, cm³ 1197 1798
Maksimali galia, kW (DIN AG)/aps./min. 85(116)/5200-5600 90(122)/5200
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min. 185/1500-4000 142/3600
Taršos klasė Euro 6 Euro 6
Važiavimo charakteristikos
Transmisija 6 M/T Multidrive S e-CVT
Varomųjų ratų sistema FWD FWD AWD FWD
Maksimalus greitis, km/h 190 185 180 170
Pagreitėjimas iki 100 km/h, s 10,9 11,1 11,4 11,0
Degalų sąnaudos*
Vidutinės, l/100 km 5,9/6,0§ 5,9/5,9§ 6,3/6,3§ 3,8/3,9§

Užmiestyje, l/100 km 5,1/5,1§ 5,1/5,1§ 5,6/5,7§ 4,1 /4,1§

Mieste, l/100 km 7,4/7,4§ 7,3/7,3§ 7,6/7,6§ 3,4/ 3,5§

CO2 kiekis*
Vidutinis, g/km 135/136§ 134/135§ 143/144§ 86 / 87§

Stabdžių sistema
Priekyje Aušinamieji diskai
Gale Vientisieji diskai
Pakaba
Priekyje MacPherson statramstis
Gale Svirtinė
Pagrindiniai matmenys
Ilgis, mm 4360
Plotis, mm 1795
Aukštis, mm 1565 1555
Važiuoklės bazė, mm 2640
Minimalus apsisukimo spindulys nuo padangų, m 5,2
Prošvaisa, mm 160 148
Svoris
Parengto automobilio masė, kg 1320 - 1425 1390 - 1440 1460 - 1510 1380 - 1460
Bendroji automobilio masė, kg 1845 1865 1930 1860
Velkamoji galia su stabdžiais/be stabdžių, kg 1300/720 1100/720 725/725
Bagažinės talpa
Bagažinės talpa pagal VDA standartą (su penkiomis sėdynėmis), l 377



Ilgis, 
mm

Plotis, 
mm

TOYOTA C-HR 4360 1795

NISSAN QASHQAI 4377 1806

HONDA HR-V 4294 1772

NISSAN JUKE 4135 1765

NAUJASIS TOYOTA C-HR
STEBINA SAVO DYDŽIU



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 vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • 
Šioje brošiūroje esančių 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. • © 2016, 
Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.

toyota.lt

Norėdami 
sužinoti daugiau, 
nuskaitykite šį  
QR kodą.

komplektaCija dynamiC - už 1190 €*
(pridedama prie automobilio su active komplektacija kainos)
18 colių lengVojo lYdinio ratlankiai
šilDomas Vairas
smart entry & start sistema
toYota toUcH® 2 & go naVigacijos sistema
dViejų atspalVių kĖBUlas

speCialus pasiūlymas pristatymo proga

komplektaCija luxury - už 1490 €*
(pridedama prie automobilio su active komplektacija kainos)
18 colių lengVojo lYdinio ratlankiai
šilDomas Vairas
smart entry & start sistema
toYota toUcH® 2 & go naVigacijos sistema
sĖdYnių apmUšalai sU odine apdaila
paŽangi pagalBinĖ aUtomoBilio statYmo sistema 
(simple ipa) 
priekiniai ir Galiniai automobilio statymo jutikliai

* pasiūlYmas galioja iki 2016-12-31 arBa kol BUs 
kampanijos aUtomoBilių.


