TOYOTA BUSINESS PLUS
Specjalna kalkulacja ﬂotowa
wybranych przez Państwa modeli

Szanowny Panie,
Niniejsza oferta zawiera szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia, cen specjalnych oraz terminów
realizacji zamówienia wybranych samochodów marki Toyota. W każdej chwili może zostać uzupełniona o
dodatkowe modele bądź specyﬁkacje.
Opieka serwisowa Państwa parku samochodowego będzie realizowana z najwyższą dbałością w ramach
programu Toyota Business Service.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY'21 (2021)
Szczegóły oferty

Cena specjalna dla Państwa ﬁrmy

Wybrany model

TOYOTA C-HR -

0000000

PLN

MY'21 (2021)
Rok produkcji

2021

Nadwozie

5-drzwiowy SUV

Silnik

1,8 Hybrid 122 KM

Skrzynia biegów

Bezstopniowa automatyczna 4x2

Wersja

GR Sport

Kolor

2TC Hot Orange/Astral Black (2TC)

Przyjmiemy Państwa
dotychczasowy samochód
używany w rozliczeniu.

Cena specjalna dla Państwa ﬁrmy
Całkowita cena katalogowa

141 137 PLN

Całkowita wartość udzielonego rabatu
PLN Cena specjalna
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Flota
Liczba samochodów

1

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY'21 (2021)
Kalkulacja dla Państwa ﬁrmy (1/1)

Cena katalogowa

Cena specjalna

Cena wybranej wersji wyposażenia
Wybrane wyposażenie dodatkowe
2TC Hot Orange/Astral Black (2TC)

0 zł

Dywaniki gumowe (2WD) (2 szt.)
Nakrętki antykradzieżowe do kół
!PROMOCJA! Zabezpieczenie antykradzieżowe Vodafone
PRO - Wyprzedaż rocznika 2020

1 995 zł

Pakiet Protection C-HR (2.0 HSD)

1 600 zł

Rabat specjalny
Cena całkowita

141 137 zł

Koszt montażu wyposażenia dodatkowego należy potwierdzić z dilerem

Sprawdź dodatkowe akcesoria

Polecane akcesoria niewliczone do powyższej kalkulacji
Bagażnik dachowy (do 75 kg)

1 002 zł

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY'21 (2021)
Komplet kół zimowych

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY'21 (2021)
Wyposażenie Twojego samochodu (1/3)
Bezpieczeństwo i nowe technologie

• Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
• Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
• Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
• Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
• Elektryczny hamulec postojowy
• Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
• System automatycznego powiadamiania

Fotele

• Fotele z proﬁlowanym podparciem bocznym
• Podgrzewane fotele przednie
• Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji
60:40

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

• Immobilizer

ratunkowego (eCall)

• System mocowania fotelików dziecięcych na
skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

• System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)

• System monitorowania martwego pola w
lusterkach (BSM)

• System ostrzegania o ruchu poprzecznym z
tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania
System stabilizacji toru jazdy (VSC)

•
• System wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)

• Trzecie światło stopu w technologii LED
• Tylne światła stopu w technologii LED
• Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany
tor jazdy (SC)

• Układ rozpoznawania znaków drogowych
(RSA)

• Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej
pasażera

Fotele

• Elektryczna regulacja fotela kierowcy (przód-

Komfort i funkcjonalność

• Automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne
Centralny zamek sterowany zdalnie

•
• Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
• Elektrycznie regulowane szyby przednie
• Elektrycznie regulowane szyby tylne
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
• Funkcja automatycznego opuszczania i
unoszenia szyb kierowcy i pasażera
pierwszego rzędu oraz pasażerów drugiego
rzędu

• Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
• Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Inteligentny system automatycznego
parkowania (S-IPA)
Kamera cofania

•
• Kieszenie w oparciach przednich foteli
• Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
• Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlenia

przestrzeni wokół pojazdu z logo „Toyota CHR"

tył)

• Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej

fotelu kierowcy

• Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej

• Elektryczna regulacja nachylenia siedziska w
• Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego
fotela kierowcy

• Elektryczna regulacja wysokości fotela
kierowcy

• Elektrycznie regulowany stopień pochylenia
fotela kierowcy

kierowcy

pasażera
Oświetlenie schowka

•
• Podgrzewana kierownica
• Podgrzewane lusterka zewnętrzne
• Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY'21 (2021)
Wyposażenie Twojego samochodu (2/3)
Komfort i funkcjonalność

Oświetlenie

• Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej

• Automatyczne samopoziomowanie reﬂektorów

pasażera

• Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie
pasażerskiej
Przednie i tylne czujniki parkowania

•
• Przycisk na kierownicy do obsługi telefonu
• Przycisk na kierownicy do sterowania
automatycznym ogranicznikiem prędkości
(ASL)

• Przycisk na kierownicy do sterowania układem
asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA)

• Przyciski na kierownicy do sterowania
systemem audio

• Regulacja kolumny kierownicy w 2

przednich
Automatyczne światła drogowe (AHB)

•
• Automatyczny wyłącznik świateł głównych
• Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych
• System adaptacyjnego doświetlania zakrętów
(AFS)

• System opóźnionego wyłączenia świateł po
zgaszeniu silnika (Follow me home)

• Tylne lampy w technologii LED
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Światła główne w technologii LED
• Światła przeciwmgielne w technologii LED

płaszczyznach

• Schowek w konsoli środkowej
• Siatka bagażnika
• System bezkluczykowego dostępu do
samochodu (Inteligentny kluczyk)

• System oświetlenia wnętrza
• Szyby w przednich drzwiach z warstwą
wygłuszającą

• Technologia oczyszczania i nawilżania
powietrza Nanoe

• Uchwyty w bagażniku do mocowania siatki
• Układ detekcji przeszkód (ICS)
• Uruchamianie silnika przyciskiem
• Wskaźnik stanu hybrydowego układu
napędowego

• Wykładzina bagażnika
• Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)
• Zestaw haczyków w bagażniku do
zabezpieczenia bagażu

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

• Analogowy prędkościomierz
• Antena dachowa w kształcie płetwy rekina

(Shark-ﬁn)
Dolny przedni grill we wzorze plastra miodu

•
• Dyfuzor w kolorze czarnym
• Emblemat specjalnej wersji „GR Sport” na
klapie bagażnika
Lakierowane klamki zewnętrzne

•
• Listwy boczne w kolorze Piano Black
• Listwy progowe
• Podłokietniki w drzwiach w kolorze czarnym
• Przedni i tylny zderzak w stylistyce sportowej
• Przedni zderzak w kolorze nadwozia
• Przyciemniane szyby tylne
• Tylny spojler
• Tylny zderzak w kolorze czarnym i nadwozia
• Środkowy słupek w kolorze fortepianowej
czerni

Koła i opony

• 19" felgi aluminiowe GR Sport
• Zestaw naprawczy do opon

Systemy multimedialne i nawigacji

• 6 głośników
• Kolorowy ekran dotykowy systemu
multimedialnego (8")

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY'21 (2021)
Wyposażenie Twojego samochodu (3/3)
Systemy multimedialne i nawigacji

Wygląd wnętrza

• Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników

• Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze

(4,2")

• Obsługa stacji radiowych w technologii
cyfrowej DAB

• Port USB
• System Bluetooth® umożliwiający

bezprzewodową łączność z telefonem

• System multimedialny Toyota Touch® 2 z

integracją Android Auto™/Apple CarPlay™

• Usługi łączności Toyota Connected Car
Wygląd wnętrza

• Chromowane klamki wewnętrzne
• Elementy stylistyczne wersji GR Sport
• Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
• Górna część deski rozdzielczej w kolorze
czarnym

• Kierownica obszyta skórą typu nappa (z
perforacją)

• Konsola centralna w kolorze fortepianowej

satynowego chromu

• Wykończenie nawiewów środkowych w kolorze
satynowego chromu
Wybrane wyposażenie opcjonalne

• 2TC Hot Orange/Astral Black (2TC)
• Tapicerka skórzana (tapicerka Black
Alcantara) (20 + LK)

• !PROMOCJA! Zabezpieczenie

0 zł
0 zł

antykradzieżowe Vodafone PRO Wyprzedaż rocznika 2020
1 995 zł
System zabezpieczenia COBRA-PRO1

• Pakiet Protection C-HR (2.0 HSD)

1 600 zł
Siatka bagażnika pozioma
Aluminiowe nakładki progów
Wykładzina bagażnika (wysoka podłoga oraz
2.0 HSD)

• Dywaniki gumowe (2WD) (2 szt.)
• Nakrętki antykradzieżowe do kół

442 zł
200 zł

czerni

• Linia dekoracyjna deski rozdzielczej i drzwi w
odcieniu Platinum Pearl

• Miękkie materiały wykończeniowe deski
rozdzielczej
Nawiewy boczne w kolorze czarnym

•
• Nawiewy środkowe w kolorze czarnym
• Oświetlenie wnętrza z przodu
• Podświetlenie bagażnika
• System dodatkowego nastrojowego
oświetlenia wnętrza diodami LED

• Wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów w
kolorze czarnym

• Wykończenie górnej części deski rozdzielczej w
kolorze fortepianowej czerni

• Wykończenie kierownicy w kolorze
fortepianowej czerni

• Wykończenie konsoli dźwigni zmiany biegów w
kolorze czarnym

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
-7-

TOYOTA TOYOTA C-HR - MY'21 (2021)
Dane techniczne (1/2)
Silnik

Dane środowiskowe
Poziom hałasu na postoju

68.4 dB(A)

Liczba cylindrów

Poziom hałasu podczas jazdy

68.0 dB(A)

Maksymalna moc (KM)

98 KM

Maksymalna moc (kW)

72 KM

Hamulce
Rodzaj przednich
hamulców
Rodzaj tylnych hamulców

tarczowe
wentylowane
tarczowe

Dopuszczalna masa przyczepy bez
hamulców

725
kg

Dopuszczalna masa przyczepy z
hamulcami

725
kg

Liczba miejsc

4390 mm
5

Maksymalna masa własna

1460 kg

Masa całkowita pojazdu

1860 kg

Minimalna masa własna

1420 kg

Minimalny promień skrętu (koła)

5.2 m

Pojemność bagażnika (do rolety)

377 l

Prześwit

Maksymalny moment obrotowy silnika
elektrycznego

163
Nm

Maksymalny moment obrotowy silnika
spalinowego

142
Nm

Max obroty dla max mocy silnika
spalinowego

Masy i wymiary

Długość całkowita

4, rzędowy

142 mm

Rozstaw osi

2640 mm

Szerokość całkowita

1795 mm

Wysokość całkowita

1555 mm

Mechanizm zaworów

16-zaworowy VVT-i DOHC

Min obroty dla max momentu
obrotowego silnika spalinowego
Moc układu hybrydowego (KM)
Obroty, przy których osiągana jest
maksymalna moc
Pojemność

935 mm

Zwis tylny

815 mm

Stopień sprężania (:1)

Maksymalna prędkość
Przyspieszenie 0-100 km/h

5200
obr./min

13.0:1
elektroniczny wtrysk paliwa

Współczynnik oporu powietrza

Średnica cylindra

0.32
80.5 mm

Zawieszenie i opony
kolumny MacPhersona

Rozmiar przednich opon

225/45 R19

Rozmiar tylnych opon

225/45 R19

Tylne zawieszenie
Osiągi

122 KM

88.3 mm

Przednie zawieszenie

Zwis przedni

3600
obr./min

1798 cm3

Skok cylindra

Układ wtrysku paliwa

obr./min

podwójne wahacze

Zużycie paliwa
170 km/h
11 s

Emisja CO2: średnio
Pojemność zbiornika paliwa
Zalecane paliwo

108-118 g/km
43 l
Pb95 lub więcej

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA TOYOTA C-HR - MY'21 (2021)
Dane techniczne (2/2)
Zużycie paliwa
Zużycie paliwa: średnio

4,8-5,2 l/100km

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA BUSINESS PLUS

Specjalna kalkulacja ﬂotowa
wybranych przez Państwa modeli

Szanowny Panie,
Mam nadzieję, że przedstawiona oferta spełnia Państwa oczekiwania.
We wszystkich kwestiach związanych z naszą ewentualną wspó łpracą pozostaję do Państwa dyspozycji
Termin realizacji zamówienia: marzec 2021
Oferta ważna przy zakupie do 31.03.2021

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyﬁkacji, wyposażenia i dostępności pojazdów
bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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