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Toyota Explore 
app giver dig 
adgang til 
en verden af 
spændende 
indhold.

Sæt liv i 
brochuren.

DOWNLOAD DEN GRATIS 

TOYOTA EXPLORE APP TIL 

DIN SMARTPHONE ELLER 

TABLET FRA APP STORE 

ELLER GOOGLE PLAY.

ÅBN APP’EN OG SCAN 

SIDEN NÅR DU STØDER 

PÅ OVENSTÅENDE 

SYMBOL I BROCHUREN.

OPLEV TOYOTA C-HR 

I ALLE DETALJER.
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U R B A N  S T I L

Markant og moderne. Tjekket og tidløs. 

Toyota C-HR fanger øjet som en 

facetslebet diamant. 
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SCAN DENNE SIDE.
Og se mere til Toyota 

C-HR’s design.
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    T  C-HR 
   

   
   , 
     

SANSERNES SPIL

Dynamisk designede LED-forlygter med iøjnefaldende sekventielle LED-blinklys.

 LED-forlygter er ekstraudstyr på nogle varianter.
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HJEMSTED FOR KVALITET
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Tag kontrollen med elegant og ekslusivt interiør i Toyota C-HR’s kabine. 
9



T  ,        
     T  C-HR 

       
   

I  FULD KONTROL
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T  C-HR   BL 
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576  WATT MUSIKPASSION
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Det specialdesignede JBL audiosystem byder på 9 højttalere koblet op til en kraftig 

8-kanals 576 watt stereoforstærker. Resultatet er musiknydelse i absolut særklasse.

SCAN DENNE SIDE.
Og oplev JBL 
audiosystemet.

 JBL audiosystem kan tilkøbes som 
   ekstraudstyr til C-LUB, C-ULT og C-HIC.
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B Y E N S  P U L S

Forestil dig, at du kører i en sportslig 

hatchback, men komforten minder 

mere om en eksklusiv SUV. Så har 

du et godt billede af Toyota C-HR.
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SCAN DENNE SIDE.
Og oplev Toyota C-HR 
i aktion.
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VÆLG DIN  FORETRUKNE KØRESTIL

T  C-HR   T  
 , 

     
   

    T  
C-HR    -

   
  -   

    
  

 BENZIN 

1.2 liter turbo
6 M/T

Ydelse 

 116  hk
Brændstoff orbrug

Op til 16,9 km/l 
CO-udslip

Fra 135 g/km 
Acceleration 
0 –100 km/t

10,9 sekunder

 BENZIN 

1.2 liter turbo
M/D S

Ydelse 

 116  hk 
Brændstoff orbrug

Op til 16,9 km/l 
CO-udslip

Fra 134 g/km 
Acceleration 
0 –100 km/t

11,1 sekunder

 HYBRID 

1.8 liter Hybrid
e-CVT

Ydelse 

 122  hk 
Brændstoff orbrug

Op til 26,3 km/l 
CO-udslip
Fra 86 g/km 
Acceleration 
0 –100 km/t

11,0 sekunder

M/T = Manuel gearkasse 

M/D S = Multidrive S

e-CVT = Elektronisk styret 

trinløst automatgear 

(Continuously Variable 

Transmission) 

 Blandet kørsel.
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FORBEREDT PÅ  DET  UVENTEDE

T     
   

 Teknisk navn: Pre-Crash Safety System.

Lane Departure Alert

Systemet følger 
vognbanemarkeringerne 
under kørslen og advarer 

med lyd- og lyssignal samt 
styrehjælp om nødvendigt, 

hvis bilen begynder at 
forlade sin bane uden at 
blinklyset er aktiveret. 

Pre-Collision System
med fodgængerdetektor

Hvis systemet registrerer 
en potentiel kollision, 
advares føreren med 
lyd- og lyssignal og 
bremseassistenten 

aktiveres. Hvis føreren 
stadig ikke reagerer, vil 

bremserne automatisk blive 
aktiveret for at undgå eller 

afbøde en kollision.

Road Sign Assist 

Registrerer trafi kskilte som 
fx hastighedsbegrænsning 

og overhaling forbudt. 
Skiltene gengives tydeligt i 
førerens synsfelt. Systemet 

advarer med både lyd- og 
lyssignal, hvis skiltningen 

ikke efterkommes.

Adaptive fartpilot

Fastholder automatisk en 
indstillet afstand til den 

forankørende bil, så kørsel 
på landevej og motorvej 

bliver mere afslappet 
og sikker.

Automatic High Beam

Registrerer lyset fra 
modkørende biler 
og baglygterne fra 

forankørende biler samt 
vejbelysningens styrke. 

Systemet skifter automatisk 
mellem kort og langt lys, 

så andre bilister ikke 
blændes, og nattekørsel 

bliver mere sikker.

18



SCAN DENNE SIDE.
Og se mere om Toyota 
Safety Sense.
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C -O L L E C T I O N

C-ITY, C-ENTER, C-LUB, C-ULT og C-HIC. 

Find din egen stil.
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C-I T Y

STANDARDUDSTYR 
  — 17" stålfælge med hjulkapsler
  — Forlygter med follow-me-home
  — Sidespejle m. varme 
  — Pre-Collision System 

m. fodgænger detektor
  — LDA m. styrekontrol 

(vognbaneassistent)

  — Automatic High Beam (AHB)
  — Adaptiv fartpilot
  — LED-kørelys
  — Grå dekolinje øvre instrumentpanel
  — Aircondition
  — Radio med CD, WMA og MP3

  — 4 højtalere
  — USB-indgang
  — Bluetooth® håndfri system 
  — Skumringssensor
  — El-ruder, for og bag

 Teknisk navn: Pre-Crash Safety System.
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Med innovativ teknologi og lækkert udstyrsniveau skaber C-ITY dit perfekte fl ow. 
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STANDARDUDSTYR 
(UDOVER C-ITY NIVEAU)

  — 17" alufælge
  — Bakkamera
  — Fuldautomatisk klimaanlæg, 2-zoner
  — Læderrat
  — Regnsensor
  — Road Sign Assist (skiltegenkendelse)

  — Toyota Touch multimediesystem
  — Tågeforlygter
  — Sædevarme m. lændestøtte
  — 4,2" TFT-skærm
  — 6 højttalere

C-E N T E R

 Uden CD-afspiller.
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C-ENTER er den komplete bil til et aktivt liv. Fyldt med udstyr og god komfort.
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STANDARDUDSTYR 
(UDOVER C-ENTER NIVEAU)

  — 18" sort maskinfasede alufælge
  — Ratvarme
  — Mørktonede ruder
  — Krom rudelister
  — Light Blue Ambient belysning 

ved førdøre og kopholdere

  — B-stolpe lakeret i Piano Black
  — Dørpanel lakeret i Piano Black
  — Instrumentpanel lakeret i Piano 

Black

C-LU B

Bitone lakering kan tilkøbes.
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C-LUB komplimenterer din stil.

Navigation skal tilkøbes.
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C-U LT

STANDARDUDSTYR 
(UDOVER C-LUB-NIVEAU)

  — 18" alufælge med C-ULT design
  — Bitone lakering (sort tag og sidespejle)
  — Premium sædeindtræk
  — Dark Blue dekolinje
  — Dark Blue øvre instrumentpanel
  — Dark Blue armlæn
  — Dark Blue dørindtræk

  — Smart Entry & Start System (nøglefri)
  — S-IPA parkeringsassistent
  — Automatisk foldbare sidespejle
  — Blind Spot Monitor
  — Rear Cross Traffi  c Alert
  — Lane Change Assist
  — LED-for, bag og tågelygter
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C-ULT kombinerer banebrydende teknologi med lækkert design.

Navigation skal tilkøbes.
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C-H I C

STANDARDUDSTYR
(UDOVER C-LUB-NIVEAU)

  — Premium sædeindtræk i dellæder
  — Dark Brown øvre instrumentpanel
  — Dark Brown armlæn
  — Dark Brown dørindtræk
  — Smart Entry & Start System
  — S-IPA parkeringsassistent

  — Automatisk foldbare sidespejle
  — Blind Spot Monitor
  — Rear Cross Traffi  c Alert
  — Lane Change Assist
  — LED-for, bag og tågelygter
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C-HIC er til dig, der vil have ultimativ luksus som standard.
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18" matsorte alufælge

Giv din Toyota C-HR 

en personlig drejning 

med matsorte alufælge. 

Ra   nerede og rå på 

samme tid.

Trinbrædder

Trinbrædder giver Toyota 

C-HR en mere barsk 

attitude.

Undervognsbeskytter, bag

Beskytter bagkofanger 

samt bageste del af 

bunden og supplerer det 

unikke design.

Frontbøjle med 

undervognsbeskytter

Potent fremtoning og e  ektiv 

beskyttelse af undervognen. 

Giver samtidig en ekstra 

markering af Toyota C-HR’s 

o  road look.

3.
1.

2. 1.
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AT T I T U D E  O G  S T I L

1.

3.

2.

1.
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DET PERSONLIGE  STREJF

Lækkert og iøjnefaldende. 
Det eksklusive 

læderindtræk i blå nuance 
og sort har elegante blå 
syninger og fuldender 

Toyota C-HR C-ULT.

2-farvet læder 
i blå nuance og sort

Elegant farvekombination 
af beige og lakridssort 

med matchende syninger. 
Den perfekte opgradering 

til Toyota C-HR C-HIC.

2-farvet læder 
i beige og lakridssort

1.

2.

2.1.

 Det viste interiør er ekstraudstyr.
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FA RV E R  T I L

C-ITY, C-ENTER, C-LUB OG C-HIC
1K0 Metal Stream , , ,

070 Pearl White , , ,

040 Pure White , ,

4U3 Earth Bronze , , ,
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1F7 Ultra Silver ,  ,  ,  , 

 Alm. lak.
 Metallak.
 Premium metallak.
 Fås til C-ITY.
 Fås til C-ENTER.
 Fås til C-LUB.
 Fås til C-HIC.

8X2 Hydro Blue ,  , 

3T3 Tokyo Red ,  , 

1G3 Ash Grey ,  ,  ,  , 

209 Night Sky Black , , , ,
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FA RV E R  T I L

C-LUB OG C-ULT

2NH Hydro Blue , , med sort tag
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 Metallak.
 Premium metallak.

 Fås til C-LUB.
 Fås til C-ULT.

2NF Tokyo Red , med sort tag

2NK Metal Stream , , med sort tag

2NB Ash Grey , , med sort tag

2NA Pearl White , , med sort tag
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S K A R P  S T I L 18" sort alufælg (10-eget)

  Standard til   C-ULT    

17" alufælg
Standard til C-ENTER

17" stålfælge (10-eget)

  Standard til   C-ITY    
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18" sølvfarvet alufælg (10-eget)

Option til alle udstyrsniveauer

17" matsort alufælg

 Option til alle udstyrsniveauer 

18" sort alufælg 

 Option til alle udstyrsniveauer 

17" sort alufælg 

 Option til alle udstyrsniveauer 

18" sort alufælg (20-eget)

 Standard til  C-LUB og C-HIC
 Fås i flere farve design.
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TA G  P L A D S

Premium indtræk, stof

 Standard til C-ULT 

Premium indtræk, dellæder  

Standard til C-HIC

Sort indtræk, stof

Standard til C-ITY, 

C-ENTER og C-LUB
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Blåt læder
Option til alle udstyrsniveauer

Beige læder
Option til alle udstyrsniveauer

Gråt læder
Option til alle udstyrsniveauer
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Udfordring 1
Nul CO-udledning

for nye biler.

Udfordring 2
Nul CO-udledning 
i bilens livscyklus.

Udfordring 3
Nul CO-udledning 

fra fabrikker.

Udfordring 4
Minimering og optimering 

af vandforbrug.

Udfordring 5
Etablering af et 

genbrugsbaseret 
samfund.

Udfordring 6
Etablering af et samfund 
i harmoni med naturen.

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050 
Toyota har formuleret seks miljømål, som skal være opfyldt i 2050. 

Vores vision er bæredygtig udvikling i samklang med det omgivende samfund.

Toyotas LCA-metodik, som anvendes på vores 
personbiler, er gennemgået og godkendt af 
TÜV Rheinland samt certifi ceret efter 
ISO 14040/14044 standarderne.

  En livscyklusanalyse af Toyota C-HR 
(motortype 8NR-FTS) sammenlignet med 
en tilsvarende model viser en reduktion af 
skadelige udslip: 2,5 % mindre CO-udslip 
(kuldioxid), 34,3 % mindre NOx (kvælstofi lte), 
3,4 % mindre SOx (svovlilte). 

Toyota C-HR bygges efter 
højeste kvalitetsstandarder 
på Toyota-fabrikken i 
Sakarya, Tyrkiet. 

Se mere om Toyotas miljøstrategi på toyota.dk

Design og udvikling
Hver eneste detalje og 

komponent i vores biler 
analyseres for at sikre mindst 
mulig miljøpåvirkning i løbet 

af bilens livscyklus. 

Logistik
Toyota implementerer altid den 

mest eff ektive og miljørigtige 
logistik og transportform. 

Forhandlernetværk
Vi arbejder konstant på at 
forbedre miljøregnskabet i 

Toyotas forhandlernetværk. 

Kørsel og service
Ved at køre din Toyota 

miljørigtigt og anvende originale 
dele kan du spare penge og 

reducere miljøpåvirkningen.

Bortskaff else 
og genbrug

95 % af Toyota C-HR kan 
genbruges. Bilens materialer 

er kodet, ligesom fi re 
typer tungmetaller helt er 
fjernet fra produktionen 
i overensstemmelse med 

2000/53/EC.

TOYOTAS MILJØSTRATEGI
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H  H
Få foretaget et Hybrid Helbredstjek  en 
gang om året/15.000 km (afhængig af 

hvad der kommer først) og få op til 10-års 
dækning af bilens hybridbatteri regnet 

fra bilens første registreringsdato.

Din Toyota har kun brug for et sundheds- 
og sikkerhedstjek hvert 2. år eller hver 

30.000 km (afhængig af hvad der kommer 
først). Hertil kommer et rutinetjek hvert år 

eller for hver 15.000 km.

L  -

Alle Toyota-modeller er designet og 
udviklet med henblik på at minimere 
dine vedligeholdelsesomkostninger. 

O   
For at opretholde den høje kvalitet i din 
Toyota anvendes kun originale Toyota-

dele ved service og reparation. 

O  E
Originalt Toyota-ekstraudstyr er 

designet og fremstillet med den samme 
høje kvalitet som vores biler. Toyota-

ekstraudstyr sælges med 3 års garanti, 
når det købes sammen med bilen .

B  
Toyotas garanti gælder 3 år/100.000 km 

(afhængig af hvad der kommer først) 
og dækker enhver fejl, der skyldes 

en fabrikationsfejl.

Alle Toyotas hybridmodeller er lig de 
konventionelle bilmodeller dækket 

af 3 års Toyota garanti. Bilernes 
hybridkomponenter er dækket af 

5 års garanti.

Toyota vejhjælp gælder i 1 år og dækker 
i mere end 40 europæiske lande .

E   
Toyotas tyverisikring opfylder 
forsikringsbranchens skrappe 

5-minutters indbrudstest.

 Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

Se mere om Toyotas tryghedsprogram på toyota.dk

FÅ RO I SJÆLEN MED TOYOTA
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Du vil have en bil der viser vejen, 
nutidens bil med fremtidens 
teknologi. En bil der tilskynder 
passion og favner evolution. 
En bil der belønner, inspirerer 
og omfavner dig, uanset hvor 
du befi nder dig, og hvor du skal 
hen. Find dit perfekte fl ow i 
en Toyota C-HR.
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SCAN DENNE SIDE.
Og fi nd dit perfekte 
fl ow med Toyota C-HR.

47



NY TOYOTA C-HR. 

FIND DET PERFEKTE FLOW

toyota.dk

Scan QR-koden 
og se mere om 
Toyota C-HR.

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på toyota.dk. Kontakt venligst din lokale Toyota forhandler 
for information om evt. lokale specifi kationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR-koder i denne brochure kan falde 
forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne 
specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2017 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående 
godkendelse af Toyota Danmark A/S. 

11/17/C-HR/DK/5.000/S00802


