TOYOTA C-HR

Helt fra den ble lansert, har Toyota
C-HR vært en bestselger. Det
karakteristiske utseendet, de gode
kjøreegenskapene og den velformede
førerplassen gjør den lett å like. Både
eiere og motorjournalister trekker frem
drivstofføkonomien, komforten og de
avanserte sikkerhetsteknologiene som
viktige plusspunkter.
Bli kjent med nye Toyota C-HR GR Sport,
en oppgradert utstyrsgrad i sporty
bekledning, med stylingdetaljene hentet
fra ekspertene i Toyota Gazoo Racingteamet. Så sett deg inn, grip rattet og
legg i vei.
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TOYOTA C-HR

KJØR BORT
FRA DET
ORDINÆRE
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VERDEN
VENTER
Blant mye som ser likt ut, er det
noe som skiller seg ut. Som bryter
med det konvensjonelle, og våger
å være ekstraordinært, slik som
Toyota C-HR. Den er en moderne
kompakt-SUV med et design som
får oppmerksomhet. Når dette
er kombinert med høy stabilitet,
rikelig effekt og en utrolig evne til
å ta seg frem, er det ikke underlig
at bilen blir en vinner i dagens
harde konkurranse. Du kan glede
deg til alt du får oppleve i din nye
Toyota C-HR.
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DESIGN
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KJØRING

ØYEBLIKKELIG EFFEKT,
SØMLØS HYBRIDYTELSE
Hver eneste dag er din Toyota C-HR
klar for nye opplevelser. Den er uvanlig
drivstoffeffektiv, smidig og kvikk i trafikken.
Skal du på langtur kan du enkelt aktivere
den adaptive cruisekontrollen slik at bilen
passer farten selv og tar deg raskt hele
veien til målet. Toyota C-HR ønsker deg
velkommen til å erfare hybridteknologi på
et enda høyere nivå.
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STERKERE
ENN
NOEN
GANG
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HYBRID

VEIEN
ER DIN

Med et nytt, kraftig hybridsystem,
to selvladende hybridsystemer
på enten 1.8l eller 2.0l, leverer
Toyota C-HR ytelser som
matcher det slående designet.
Med høy interiørkvalitet og
vår mest omfattende pakke
av tilkoblingsmuligheter
tilgjengelig, finner du ikke
noe ordinært ved Toyota C-HR
Hybrid.

Spesifikasjoner
HYBRID 2WD
2.0 L HYBRID e-CVT
Effekt 184 HK
Forbruk* 5,2–5,3 l/100 km
CO₂ utslipp* 119 g/km
0–100 km/t 8,2 sek
HYBRID 2WD
1.8 L HYBRID E-CVT
Effekt 122 HK
Forbruk* 4,8–4,9 l/100 km
CO₂ utslipp* 109 g/km
0–100 km/t 11,0 sek
e-CVT = automatisk girkasse
* Blandet kjøring WLTP.
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GJENNOMFØRTE
DETALJER
I DEN KOMFORTABLE
KUPEEN
Vi har designet kupéen for at du skal ha det
komfortabelt underveis. Du skal ikke bare sitte
godt og ha tilstrekkelig støtte i setene, på
kalde dager vil du også sette pris på at det er
regulerbar varme i sitteputen og varme i rattet.
Klimaanlegget har to soner slik at både fører
og passasjer får den temperaturen de ønsker.
Overflatene er myke å ta på og er kontrastert
med innfellinger i sort. I mørket skaper et mykt,
blått stemningslys i dører og koppholdere et
eksklusivt inntrykk.
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KOMFORT
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LYDANLEGG

800 WATTS
LYDANLEGG
MED REN
DISKANT OG
RIK BASS
Du kan være blant de mange som
nyter å spille musikk når de kjører
bil, og stiller du store krav, kan
du oppgradere til lydanlegget
fra JBL med 9 høyttalere som
er spesialdesignet for kupéen i
Toyota C-HR. Nærmere konsertkvalitet kommer du ikke og med
dette anlegget kan du spille
favorittartistene dine over alt.
Du kobler til telefonen din, strømmer sporene du liker best og får
en lydopplevelse du neppe har
hatt tidligere i en bil.
Livet har et lydspor, spill høyt!
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KOBLE TIL
MOBILEN DIN
FÅ MER UT
AV KJØRETURENE DINE
VERDEN ÅPNER SEG
NÅR DU TAR KONTAKT
MyT tilkoblede tjenester inkluderer MyT multimedia og
MyT-appen. Hver av dem har sine spesielle funksjoner
og egenskaper og kan gjøre turene dine sikrere
og morsommere, enten du er i eller utenfor bilen.
Gjennom MyT tilkoblede tjenester har du tilgang til
HybridVeiledning som kan hjelpe deg til å optimalisere
kjøringen i EV-modus og til oppdateringer i sanntid.
I tillegg har du mulighet til å koble telefonen til bilen
slik at du kan betjene favorittappene dine direkte på
multimediaskjermen eller bruke taleassistenten.
Du finner mer informasjon på nettet: www.toyota.no/MyT
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TILKOBLEDE TJENESTER

INTUITIVE, AVANSERTE OG
UNDERHOLDENDE
Med telefonintegrasjon via Apple
CarPlay™ og Android Auto™ kan du
også operere populære apper som
Spotify, WhatsApp, Audible, Google
Maps og Waze, og du får tilgang
til dem alle via Siri stemmestyring
eller Ok-Google. MyT Multimedia
gir deg tilgang til informasjon
som er virkelig nyttig i bilen, slik
som trafikkmeldinger og varsling
av fotobokser. Du kan også finne
severdigheter, parkeringsplasser
og gjøre deg kjent med nye byer og
bestemmelsessteder med Google
Street View.

ALLTID KOBLET TIL DIN
TOYOTA C-HR
MyT er en app du kan laste ned
til telefonen din. Med den kan
du kommunisere med bilen din,
uansett hvor du er. Du kan planlegge
reiser hjemmefra, finne bilen din
på parkeringsplasser og også få
påminnelser om vedlikeholdsservicer.
HybridVeiledning er en funksjon
som leverer analyser av kjørestilen
din sammen med nyttige tilbakemeldinger som kan hjelpe deg til å
kjøre enda mer elektrisk og redusere
drivstofforbruket. På den måten får
du mest mulig ut av din hybridbil.

by TOYOTA
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INNOVATIV
TEKNOLOGI
FOR DIN
SIKKERHET
I all hverdagslig travelhet er det godt å vite
at Toyota C-HR er utstyrt med noen av de
mest avanserte sikkerhetsteknologiene som
er tilgjengelig. Mens du har fokus på dagens
gjøremål, konsentrerer Toyota C-HR seg om ditt
velvære og din sikkerhet.
Blindsonemonitor
Varsler om kjøretøy som ikke er
synlige i sidespeilene.
Varsling av kryssende trafikk
bak bilen.
Når du rygger ut fra en
parkeringsplass, registrerer
sensorer bak på bilen kjøretøy
som nærmer seg fra høyre eller
venstre, varsler deg og aktiverer
bremsene om nødvendig for å
unngå kollisjon.
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Enkel parkeringsassistent
Systemet styrer bilen din smidig
inn på en parkeringsplass eller
inn i en garasje. Alt du trenger
gjøre, er å sørge for tilpasset gass
og bremsing mens bilen parkerer
seg selv.
Intelligent Clearance Sonar (ICS)
Ved hjelp av 8 sensorer, lager
systemet seg et 360° omriss av
området rundt bilen og registrerer
eventuelle objekter som kan gi
risiko for kollisjon. I så fall advares
du med et lydsignal før bremsene
aktiveres automatisk for å unngå
kollisjon.

SIKKERHET
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MODELLUTVALGET
FINN DEN SOM
PASSER DEG

ACTIVE HYBRID
Viktig utstyr
— 17" sølvfargede aluminiumfelger (5-doble eiker)
— Active interiør med sportsseter i sort stoff
— Varmeseter foran
— Skinnratt/girkule
— 4,2" multidisplay i farger
— 8" multimediaskjerm Toyota Touch® multimediasystem 6 høyttalere med DAB digitalradio
— Android Auto
— Apple Carplay
— Elektriske vinduer foran og bak
— Haifinne antenne
— 2-sone klimaanlegg
— Fjernstyrt sentrallås
— Ryggekamera
— Tåkelys
— Halogen hovedlys
— LED kjørelys
— Autolys
— Fjernstyrt sentrallås
— Smartstart
— Fartsbegrenser
— e-Call
— Follow-me-home lys
— Toyota Safety Sense:
• Precrash
• Cruise Control alle hastigheter
• Skiltgjenkjenning
• Avkjøringsvarsel
• Autolys

18

UTSTYRSGRADER

OPPLEV NOE NYTT
BLI KJENT MED TOYOTA C-HR

Setetrekk i sort stoff med
dekorsømmer i lys grå farge

17” sølvfargede aluminiumfelger
(5-doble eiker)
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UTSTYRSGRADER

LOUNGE
TECH HYBRID

HØYERE STANDARD
MASSE EKSTRA

Setetrekk i sort stoff med
dekorsømmer i lys blå farge

18” aluminiumfelger i sort med
maskinert overflate (5-doble eiker)

Viktig utstyr (i tillegg til Active)
— 18" aluminiumfelger (5-doble eiker)
— Lounge interiør med sportsseter i sort stoff
— Høydejusterbart passasjersete
— Elektrisk korsryggstøtte
— Mørke ruter
— Varme i ratt
— Lomme på stolrygg
— Blått lys i dører og koppholder
— LED lys foran/bak
— BSM (blindsonevarsel)
— Smart entry/start
— Smart entry bakluke
— Auto innfellbare speil med varme
— Regnsensor
— Automatisk høydejustering av lys
— AFS - Adaptive Front Lightning System
(dynamisk svinglys)
— Bi-LED frontlys
— Sekvensielt blinklys bak
— LED tåkelys
— Ryggelys i støtfanger (kun 2.0l)
— EC autodimming av innvendig speil
— Navigasjon
— Parkeringssensorer m/autobrems
— RCTA (krysstrafikkvarsling)

Tilvalg (1)
(i tillegg til Lounge Tech)
— Bitone lakk
— Seter i delskinn
Alcantara, elektrisk
justerbart førersete

Tilvalg (2)
(i tillegg til
Lounge Tech tilvalg 1)
— JBL Premium Sound,
9 høyttalere
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UTSTYRSGRADER

GR
SPORT
HYBRID
Viktig utstyr (i tillegg til Lounge Tech
Bitone&Alcantara)
— Tilgjengelig i to dedikerte fargekombinasjoner
• Pure White med sort tak (2MQ)
• Dynamic Grey med sort tak (2VF)
— 19" GR Sport aluminiumfelger i sort med
maskinert overflate (5 doble eiker)
— GR Sport tunet understell
— Parkeringssensorer, med parkeringsassistanse (S-IPA)
— Nanoe generator AC-system (partikkelfilter)
— GR Sport stylingdetaljer
• mørke frontlykter
• nedre grill i mørk krom
• pianosort støtfanger, frontspoiler,
tåkelysdeksel, sidedørdeksel og hjulbue
• emblem på bakluke
• dekordetaljer på dashbord
• røde sømmer på ratt og girkule

STYLINGDETALJER
SOM BRINGER MED SEG LIDENSKAP
FRA TOYOTA GAZOO RACING.

Setetrekk i sort Alcantara® delskinn,
dekorsømmer i sølv og røde farge

19" maskinerte aluminiumfelger
i sort farge (5-doble eiker)
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STYLING DEKORELEMENTER
VELG MELLOM FORSKJELLIGE
FARGEDE UTTRYKK

Legg til styling elementer for å maksimere individualiseringen
av din oyota
.
r annerledes og skill deg ut.
argede utstyrsdetaljer i lime, rød, hvit, grå og blå som kan gjøre
bilen din individuell og s rpreget. alget er ditt.
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TILBEHØR

idelister

enterkopper

rontlist
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ENDA MER SUV
STYLING TILPASSET
DIN C-HR

romgarnityr bak

Blanke sidelister i krom

KROMDETALJER
øyenfallende kromdetaljer
som styler bilen. tilig og
elegant. iskret, men likevel
tydelig. romdetaljer tilpasset
tåkelyktene foran supplert
med blanke sidelister som
integreres med dørenes profil
og helheten fullføres med
kromgarnityr bak på bilen.

åkelys omramming
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TILBEHØR

TRANSPORT
OG NYTTE
SYKKELHOLDER FOR
TAKMONTERING
Låsbare aerodynamiske
lasteholdere, festes enkelt til
taket på din
. e kan enkelt
kombineres med et bredt utvalg
av forskjellige spesialholdere
som f.eks. sykkel skiholder,
transportboks og mye mer.

TRANSPORTBOKSER
ansett hva dine behov er, kan våre
transportløsninger komme til nytte i
fritid, ferie og i jobbsammenheng.
a kontakt med din oyota forhandler.

SKI & SNØBRETTHOLDER
pesialholder for
par ski eller
snøbrett.
TILHENGERFESTE iden du neppe
trenger tilhengerfeste hele tiden, er
et avtagbart feste en god løsning.
roken er lett å ta av og på, den låses
sikkert på plass og har en over ate
som er antikorrosjonsbehandlet.
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BESKYTTELSE
LANGVARIG
KJØRETUR

VINDAVVISERE OG
PANSERBESKYTTER
erodynamisk formet for å minimalisere
vindstøy og slag når du kjører med
vinduene åpne. Beskytter panser mot
steinsprutskader, minsker forurensing av
frontrute mot veiskitt og insekter.

1

2
1. INTERIØRBELYSNING
tilig funksjonsbelysning for
fotbrønnen til bilen. Lyset tennes
automatisk når døren åpnes.
1. TEKSTILMATTER
elour tekstilmatter. e er tø e,
praktiske og enkle å rengjøre.
Leveres med fester for å forhindre
glidning under bruk.
2. GUMMIMATTER
kreddersydd passform. Beskytter
gulvteppene dine mot skitt og søle.
Enkel rengjøring.
2. TERSKELBESKYTTERE I
ALUMINIUM
Beskytter dørtersklene mot riper
og er også en fin stylingdetalj.
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TILBEHØR

STØTFANGERBESKYTTELSE BAK
Laget i rustfritt stål (finnes også i sort
plast og transparent filmbeskyttelse)
for å beskytte lakken på støtfangeren
bak mot riper og skader fra ting du
laster inn og ut av bagasjerommet.

2

3

1

1. BAGASJEROMSMATTE
Beskytt det originale teppet i
bagasjerommet med denne matten
i formstøpt sterk, sort gummi.

2. HORISONTALT ELLER 3.
VERTIKALT BAGASJEROMSNETT
Et sterkt nett vevd i sort nylon med
to lommer. Nettet festes til kroker
i sidene og gulvet. Perfekt for å
oppbevare småting du ønsker å ha
med når du er ute og kjører.
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1K0 Metal Stream*

1G3 Ash Grey*

209 Night Sky Black*

3U5 Flame Red*

070 Pearl White§

040 Pure White

8X2 Hydro Blue*

1K3 Celestite Grey*

VÆR DRISTIG,
VELG NOE NYTT

LAKKFARGER

BYTT PERSPEKTIV,
VÆR TYDELIG
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. 2MQ Pure White
med sort tak
2. 2NA Pearl White§
med sort tak
3. 2NB Ash Grey*
med sort tak
4. 2NH Hydro Blue*
med sort tak
5. 2NK Metal Stream*
med sort tak

6. 2TA Night Sky Black*
med Metal Stream tak
7. 2TB Flame Red*
med sort tak
8. 2TC Orange Spice*
med sort tak
9. 2TD Oxyde Bronze*
med Metal Stream tak
10. 2TH Celestite Grey*
med sort tak

* Metallic lakk.

§

Pearlemorslakk.

11. 2TJ Celestite Grey*
med Metal Stream tak
12. 2TK Oxyde Bronze*
med sort tak
13. 2VF Dynamic Grey*
med sort tak
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SPESIFIKASJONER
MILJØDATA

2.0 l Hybrid
e-CVT

1.8 l Hybrid
e-CVT

Drivstofforbruk (regulativ EC 2017/1153 med tillegg EC 2017/1231)
Blandet kjøring WLTP (l/100km)

5,2-5,3

4,8-4,9

Anbefalt drivstoff

95 oktan

95 oktan

Drivstofftankens kapasitet (liter)

43

43

Karbondioksid, CO2 (reulativ EC 2017/1153 med tillegg EC 2017/1231)
Blandet kjøring WLTP (g/km)

119

109-110

Avgassutslipp (regulativ EC 715/2007 med tillegg av EC 2018/1832AP)
Euroklasse

EURO 6 AP

EURO 6 AM

Kabonmonoksid, CO (mg/km)

190,5

69,8

Hydrokarboner, THC (mg/km)

19,9

11,0

Hydrokarboner, NMHC (mg/km)

17,2

8,7

Nitrogenoksider, NOx (mg/km)

4,9

3,6

Støy ved passering (dB(A))

65,0

66,7

Drivstofforbruket, CO2-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en grunnmodell i følge kravene i det nye europeiske WLTPbestemmelsene, EC 2017/1151, og aktuelle tillegg. Drivstofforbruket og CO2-verdiene for din bil kan avvike fra de som er målt. Kjørestil og andre faktorer
(som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer etc.) påvirker både drivstofforbruket og CO2-utslippene.
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SPESIFIKASJONER

ENGINE

2.0 l Hybrid
e-CVT

1.8 l Hybrid
e-CVT

Motorkode

M20A-FXS

2ZR-FXE

Antall sylindre

4 i rekke

4 i rekke

Ventilmekanisme

16-ventiler DOHC
(med VVT-iE og VVT-i)

16-ventiler DOHC
(med VVT-iE og VVT-i)

Drivstoffsystem

SFI

SFI

Sylindervolum (cm3)

1987

1798

Boring x slaglengde (mm x mm)

80,5 x 97,6

80,5 x 88,3

Kompresjonsforhold

14,0:1

13,0:1

Maksimal effekt (HK)

152

98

Maksimal effekt (kW o/min)

112/6000

72/5200

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min)

190/4400-5200

142/3600

Hybridsystemets totaleffekt (hk)

184

122

Hybridsystemets totaleffekt (kW)

135

90

2.0 L HYBRID E-CVT
ELEKTRISK MOTOR FORAN

HYBRIDBATTERI

Type

Permanent magnet-synkron motor

Type

Nikkel-metall hydrid

Maksimal effekt (kW)

80

Nominell spenning (V)

216,0

Maksimal dreiemoment (Nm)

202

Antall batterimoduler

180

Maksimal spenning (V)

650

Kapasitet (Ah)

6,5

1.8 L PETROL HYBRID E-CVT
ELEKTRISK MOTOR FORAN

HYBRIDBATTERI

Type

Permanent magnet-synkron motor

Type

Litium-ion

Maksimal effekt (kW)

53

Nominell spenning (V)

207,2

Maksimal dreiemoment (Nm)

163

Antall batterimoduler

56

Maksimal spenning (V)

600

Kapasitet (Ah)

3,6

YTELSER

2.0 l Hybrid
e-CVT

1.8 l Hybrid
e-CVT

Maksimal hastighet (km/t)

180

170

0–100 km/t (sek)

8,2

11,0

Luftmotstandskoeffisient

0,32

0,32

e-CVT = elektronisk styrt, trinnløs automat
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SPESIFIKASJONER
WEIGHTS & TOWING CAPACITY

2.0 l Hybrid
e-CVT

1.8 l Hybrid
e-CVT

Total gross vehicle mass (kg)

2655

2585

Kerb weight (kg)

1485-1525

1420-1460

Towing capacity with brakes (kg)

725

725

Towing capacity without brakes (kg)

725

725

HJULOPPHENG/FJÆRING

5-dørs

Hjuloppheng foran

MacPherson fjærben

Hjuloppheng bak

Uavhengig fjæring

BREMSER

5-dørs

Front

Ventilerte skiver

Rear

Skiver

EKSTERIØR DIMENSJONER & VEKTER

5-dørs

Utvendig lengde (mm)

4390 / 4395*

Utvendig bredde (mm)

1795

Utvendig høyde (mm)

1555

Sporvidde foran (mm)

1540◊ / 1550

Sporvidde bak (mm)

1550◊ / 1560

Overheng foran (mm)

935

Overheng bak (mm)

815 / 820*

Akselavstand (mm)

2640

INTERIØR DIMENSJONER & VEKTER

2.0 l Hybrid
e-CVT

1.8 l Hybrid
e-CVT

Innvendig lengde (mm)

1800

1800

Innvendig bredde (mm)

1455

1455

Innvendig høyde (mm)

1210

1210
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SPESIFIKASJONER

LASTEKAPASITET

5-dørs

Bagasjerommets volum (opp til bagasjeromsskjuleren) (liter)

358* / 377

Bagasjeromskapasitet (bakseter nedfelt, opp til tak) (liter)

1102* / 1164

STYRING

5-dørs

Svingradius - dekk (m)

10,4

e-CVT = elektronisk styrt, trinnløs automat

* 2.0 l Hybrid.

◊

med 18”.

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER,
SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.

CHR4010_19

CHR4012_19

1565 mm

CHR4011_19

1550 mm

1560 mm

1795 mm

1795 mm

935 mm

2640 mm

815 mm

4395 mm
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TOYOTA C-HR HYBRID
TIDEN ER INNE FOR Å LEGGE
DET ORDINÆRE BAK DEG

WWW.TOYOTA.NO | FINN DIN NÆRMESTE TOYOTA-FORHANDLER
Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig
i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller,
om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge AS forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr
uten forhåndsvarsel. © 2021 Toyota Motor Europe NV/SA (‘TME’). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller mangfoldiggjøres
uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge.
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