TOYOTA C-HR

Rij niet zomaar door de stad, maar heers
over de straten. Zorg dat u gezien wordt
wanneer u de hoek om draait. Uw auto
weerspiegelt uw houding: Opvallend
stijvol en blakend van zelfvertrouwen.
Met zijn markante uiterlijk en
onconventioneel karakter is de nu
al iconische Toyota C-HR uw ideale
reispartner. Stap dus in het weelderige
interieur, grijp het stuur vast en rij uw
nieuw avontuur tegemoet. De nieuwe
Toyota C-HR beantwoord aan uw
verlangen naar juist dat tikkeltje meer.
U bent de baas over uw eigen toekomst!
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TOYOTA C-HR

BUITENGEWOON
DE NIEUWE NORM.
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TIJD OM
DE STAD WAKKER
TE SCHUDDEN
Val op in een wereld vol alledaagsheid.
Heb lak aan conventies, gooi de regels
overboord en vertrouw op de waarde van
het buitengewone. De nieuwe Toyota
C-HR is de verpersoonlijking daarvan.
Het is een moderne coupé met een
hoekig diamant ontwerp dat dynamiek
uitstraalt en een compact silhouet dat
stedelijke mobiliteit belichaamt. Toch
heeft hij een breed postuur, beschikt
hij over een formidabel vermogen en is
hij tot veel in staat: een compromisloze
ode aan de SUV. Streef dus naar
uitmuntendheid, leef om uzelf te zijn en
beschouw elke dag als een avontuur.
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DESIGN
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RIJDEN

DIRECT VERMOGEN,
VLOEIENDE HYBRIDE
PRESTATIES
Als het leven een reis is die u al rijdend
moet maken, is de nieuwe Toyota C-HR uw
paspoort naar nog te ontdekken avonturen.
Opwindend, dynamisch en buitengewoon
efficiënt, met directe acceleraties
waarmee inhalen kinderspel wordt en
een zelfverzekerd karakter om elke weg te
bedwingen – de Toyota C-HR is enthousiast
en startensklaar. Welkom in uw hybride
ervaring van het volgende niveau.
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HYBRIDE

DE WEG
LIGT AAN
UW VOETEN

De nieuwe Toyota C-HR is
vlot, efficiënt en nog zuiniger.
Voortaan is hij verkrijgbaar met
twee zelfopladende hybride
aandrijflijnen. Met de briljante
prestaties van de nieuwe 2,0-liter
Hybrid Dynamic Force-aandrijflijn
beweegt hij zich behendig door
het stadsverkeer, raast hij over de
snelweg en laat hij geen enkele
gelegenheid onbenut om zich
van de massa te onderscheiden.

Specificaties
HYBRIDE
2.0 L HYBRIDE E-CVT
Kracht 184 pk
Verbruik* 5,3 l/100 km
CO2 uitstoot* 119–120 g/km
0 –100 km/h 8,2 seconden
HYBRIDE
1.8 L HYBRIDE E-CVT
Kracht 122 pk
Verbruik* 4,9 l/100 km
CO2 uitstoot* 110–112 g/km
0 –100 km/h 11,0 seconden
e-CVT = elektronisch geregelde
continu variabele transmissie
* WLTP, gecombineerde cyclus.
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UITGESPROKEN
DETAILS
STAAN CENTRAAL
U wilt elk moment tot het uiterste benutten: de manier
waarop u leeft, de manier waarop u werkt en de manier
waarop u ontspant. De nieuwe Toyota C-HR begrijpt
dat. Daarom heeft het interieur een ontwerp om van te
genieten. Er is rekening gehouden met comfort én stijl:
de stoelen ondersteunen elke ronding van uw lichaam,
terwijl krachtige diamantpatronen prestige aan het
interieur verlenen. Glanzend zwarte inzetstukken, die voor
een eigentijds accent zorgen, steken af tegen de zacht
aanvoelende bekleding. Wanneer de dag ten einde loopt,
verandert de stemming en wordt u ondergedompeld in de
zachtblauwe gloed van de sfeerverlichting. In de Toyota
C-HR worden al uw zintuigen beroerd.
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COMFORT
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AUDIO

800 WATTS
AAN PASSIE
OMRING
UZELF MET
HELDERE
EN RIJKE
KLANKEN

U beweegt op een ander ritme en
u zou het ook niet anders willen.
Het exclusieve JBL-audiosysteem
klinkt uitzonderlijk helder, zodat
het lijkt alsof u bij een live
optreden aanwezig bent. Sluit
dus uw smartphone aan en stream
uw favoriete nummers om de
muziek te ervaren alsof de artiest
bij u mee in de auto zit.
Het leven heeft een soundtrack ...
en die mag best luid klinken.
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SLUIT UW
TELEFOON
AAN EN HAAL
MEER UIT
HET RIJDEN
HET LEVEN BEGINT PAS ECHT
ALS JE VERBONDEN BENT
MyT Connected Services omvat MyT Multimedia en MyT
App. Elk pakket heeft zijn eigen functies die erop gericht
zijn rijden veiliger en aangenamer te maken, of u zich nu
in of buiten uw auto bevindt. Via MyT Connected Services
hebt u toegang tot de Hybrid Coach. Deze helpt uw
gebruik van de elektrische aandrijving te optimaliseren
en tot realtime updates zoals waarschuwingen voor
flitscamera's. Bovendien kunt u uw telefoon op uw auto
aansluiten om uw favoriete apps rechtstreeks vanaf het
infotainmentscherm te gebruiken.
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MYT

INTUITIEF, GEAVANCEERD
EN VERMAKELIJK
Met integratie voor smartphones
van Apple CarPlay™ en Android
Auto™ kunt u ook uw favoriete apps
gebruiken, zoals Spotify, WhatsApp,
Google Maps en Waze. Die allen
via de spraakassistentie van Siri en
Ok Google toegankelijk zijn. MyT
Multimedia geeft u toegang tot de
informatie die u echt nodig hebt
zoals realtime verkeersinformatie en
waarschuwingen voor ﬂitscamera’s.
U kunt ook nuttige plaatsen of
parkeerplaatsen opzoeken en
bestemmingen bekijken met
Google Street View.

ALTIJD VERBONDEN
MET UW TOYOTA C-HR
Dankzij de MyT App op uw
smartphone kunt u altijd met uw
auto communiceren, waar u zich
ook bevindt. U kunt van thuis uit
ritten plannen, uw geparkeerde
auto zoeken en zelfs meldingen
met betrekking tot het onderhoud
ontvangen. Hybride Coaching
biedt analyses van uw rijstijl en
nuttige feedback die u kan helpen
meer elektrisch te rijden en uw
brandstofverbruik te beperken.
Dit zodat u het maximum uit uw
hybrideauto haalt.

UW MANIER
VAN LEVEN,
ONZE
VEILIGHEID
In de gejaagdheid van het leven is het een hele
geruststelling te weten dat de Toyota C-HR
uitgerust is met een aantal van de meest
gesofisticeerde veiligheidstechnologieën die
momenteel beschikbaar zijn. Terwijl u zich op het
dagdagelijkse leven concentreert, staat Toyota
C-HR in voor uw welzijn.
Adaptive Cruise Control (ACC)
Past automatisch uw rijsnelheid
aan en bewaart een veilige
afstand tot uw voorligger. Dat
maakt lange ritten op de snelweg
veel aangenamer voor de
bestuurder.
Lane Departure Alert (LDA)
met tegenstuur
Registreert met behulp van een
camera de wegmarkering in het
wegdek en geeft u een hoor- en
zichtbaar waarschuwingssignaal
wanneer u onbedoeld en zonder
richting aan te geven uw rijbaan
verlaat. Vervolgens kunt u zelf een
stuurcorrectie uitvoeren.

16

Pre-Collision System (PCS)
met voetgangersdetectie
Bij een potentieel gevaarlijke
situatie hoort en ziet u
waarschuwingssignalen en treedt
automatisch de functie Brake
Assistance in werking. Reageert
u niet voldoende alert, dan treedt
automatisch het remsysteem
in werking om een aanrijding te
voorkomen, of om de gevolgen
ervan zoveel mogelijk te beperken.
Road Sign Assist (RSA)
Houdt de rijbaan voor u in de gaten
en toont belangrijke informatie,
zoals snelheidsbepalingen of
inhaalrestricties, op het TFT-display
in het instrumentarium. Het systeem
geeft u ook waarschuwingssignalen
als u een bord voor
eenrichtingsverkeer niet opmerkt.

VEILIGHEID
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DE COLLECTIE
VIND DE MATCH
DIE BIJ UW
LEVEN PAST

C-ENTER
Hoofdkenmerken
— 17" lichtmetalen velgen
— « Parabola LED » koplampen
— LED dagrijlichten
— Verwarmde en elektrisch regelbare buitenspiegels
— Multifunctioneel stuurwiel overtrokken met leder
— Automatische A/C dual zone
— Elektrische ruiten
— Toyota Touch® 2 multimediasysteem
— 8" aanraakscherm
— Radio FM/AM/DAB
— 6 luidsprekers
— Toyota Safety Sense: Pre-Collision System,
Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert,
Road Sign Assist, Automatic High Beam
— Elektrische handrem
— Automatisch noodoproepsysteem « e-Call »
— MyT by Toyota (meer info op pg. 14)
— Bestuurderszetel met hoogteverstelling
— Bandenherstelkit
Opties
— Navi Pack: Toyota Touch® 2 with Go
navigatiesysteem
— Business Pack: Parkeersensoren vooren achteraan, verwarmde zetels vooraan,
elektrische lendensteun voor bestuurder,
mistlichten vooraan

18

VERSIES

ONTKETEN EEN REVOLUTIE
EEN ONBEVANGEN INTRODUCTIE
VAN DE TOYOTA C-HR

Stof met donkergrijze textuur
en lichtgrijze stiksels

17" zilverkleurige lichtmetalen velgen
(5-dubbelspaaks)
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VERSIES

C-LUB
Hoofdkenmerken (bovenop de C-ENTER versie)
— 18" lichtmetalen velgen
— Mistlichten vooraan
— Ruitenwisser met regensensor
— Electrochromatische binnenspiegel
— Parkeersensoren vooraan en achteraan + ICS
— Passagierszetel met hoogteverstelling

MAAK EEN STATEMENT
ZET DE STANDAARD MET HEEL
WAT EXTRA FUNCTIES

Stof met donkergrijze textuur
en lichtblauwe stiksels

Opties
— Navi Pack: Toyota Touch® 2 with Go
navigatiesysteem
— Techno Pack: Blind Spot Monitor, Rear Cross
Traffic Alert, Smart Entry, automatisch inklapbare
buitenspiegels, verwarmde zetels vooraan,
elektrische lendensteun voor bestuurder
— Visibility Pack: Techno pack + High LED
koplampen, LED mistlichten, High LED
achterlichten

18" gepolijste lichtmetalen velgen
(5-dubbelspaaks)
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C-HIC
Hoofdkenmerken (bovenop de C-LUB versie)
— Advanced Frontlighting System (AFS)
— Simple Intelligent Park Assist (SIPA)
Opties
— Navi Pack: Toyota Touch® 2 with Go
navigatiesysteem
— Premium Pack: JBL® Premium Sound System
(9 luidsprekers), lederen zetelbekleding zwart/
donkergrijs, elektrisch regelbare bestuurderszetel,
verwarmd stuurwiel
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VERSIES

COMPROMIS SLUITEN IS NIET UW STIJL
BEVAT EEN UITGESPROKEN LUXUEUZE
STANDAARDUITRUSTING

Stoﬀen lederen interieur
(bruin/zwart)

18" lichtmetalen velgen
(10-dubbelspaaks)
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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*

DURF TE
COMBINEREN

KLEUREN

ONDERSCHEID
U MET EEN
ANDERE VISIE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. 2NA Pearl White§ met zwart dak
2. 2NB Ash Grey* met zwart dak
3. 2NH Hydro Blue* met zwart dak
4. 2NK Metal Stream* met zwart dak
5. 2TB Flame Red* met zwart dak
6. 2TC Orange Spice* met zwart dak
7. 2TH Celestite Grey* met zwart dak
8. 2TJ Celestite Grey* met Metal Stream dak
9. 2TA Night Sky Black* met Metal Stream dak

10. 2VC Pearl White§ met Oxide Bronze dak
11. 2VD Dark grey* met Oxide Bronze dak
12. 2VE Night Sky Black* met Oxide Bronze dak
13. 2TK Oxide Bronze* met zwart dak
14. 2TD Oxide Bronze* met Metal Stream dak

* Metaalkleur

§

Parelmoerkleur
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HET GAAT OM
DETAILS

1

2

3

1. 17" lichtmetalen velgen Standaard op C-ENTER
2. 18" lichtmetalen velgen Standaard op C-LUB
3. 18" lichtmetalen velgen Standaard op C-HIC
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WIELEN EN INTERIEUR

2

1

3

4

1. Zwart stoﬀen interieur Standaard op C-ENTER
2. Zwart stoﬀen interieur Standaard op C-LUB
3. Zwart/bruin stof/lederen interieur standaard op C-HIC
4. Bruin/zwart lederen interieur Optioneel op C-HIC
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SPECIFICATIES
Hybrid

Hybrid

2.0 l Benzine Hybride
e-CVT

1.8 l Benzine Hybride
e-CVT

Gecombineerde cyclus (NEDC)

4.0

3.8

Gecombineerde cylcus (WLTP)

5.3

4.9

Aanbevolen brandstof

95 of meer

95 of meer

Capaciteit brandstoftank (liters)

43

43

Gecombineerde cyclus (NEDC)

92

86

Gecombineerde cyclus (WLTP)

119 - 120

110 - 112

Euro klasse

EURO 6 AP

EURO 6 AM

CO (mg/km)

190.5

69.8

THC (mg/km)

19.9

11.0

NMHC (mg/km)

17.2

8.7

NOx (mg/km)

4.9

3.6

Geluidsniveau voorbijrijdend (dB(A))

65.0

66.7

Maximumsnelheid (km/u)

180

170

0-100 km/u (s)

8.2

11.0

Motorcode

M20A-FXS

2ZR-FXE

Aantal cilinders

4, in lijn

4, in lijn

Kleppenmechanisme

16-kleppen DOHC

16 kleppen DOHC

Brandstofinjectiesysteem

SFI

SFI

Cilinderinhoud (cc)

1987

1798

Boring x slag (mm x mm)

80.5 x 97.6

80.5 x 88.3

Compressieratio

14.0:1

13.0:1

Maximum vermogen (pk)

152

98

Maximum vermogen (kW/tpm)

112/6000

72/5200

Maximum koppel (Nm/tpm)

190/4400-5200

142/3600

Totaalvermogen (pk)

184

122

Totaalvermogen (kW)

135

90

EMISSIES - VERBRUIK - GELUID
Verbruik

CO2 uitstoot

Diverse emissies

PRESTATIES

MOTOR
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SPECIFICATIES
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SPECIFICATIES
Hybrid

Hybrid

SLEEPVERMOGEN

2.0 l Petrol Hybrid
e-CVT

1.8 l Petrol Hybrid
e-CVT

Sleepvermogen geremd (kg)

725

725

Sleepvermogen ongeremd (kg)

725

725

Vooraan

MacPherson strut

MacPherson strut

Achteraan

Double wishbone

Double wishbone

Vooraan

Geventileerde schijf

Geventileerde schijf

Achteraan

Schijf

Schijf

OPHANGING

REMMEN

AFMETINGEN EXTERIEUR
Lengte (mm)

4390 / 4395

Breedte (mm)

1795

Hoogte (mm)

1555 / 1565

Spoor vooraan (mm)

1540 / 1550

Spoor achteraan (mm)

1550 / 1560

Overhang vooraan (mm)

935

Overhang achteraan (mm)

815 / 820

Wielbasis (mm)

2640

AFMETINGEN INTERIEUR
Lengte (mm)

1800

1800

Breedte (mm)

1455

1455

Hoogte (mm)

1210

1210
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SPECIFICATIES

WIELEN

Hybrid C-ENTER

17" lichtmetalen velgen

Hybrid C-LUB

Hybrid C-HIC



–

–

18" lichtmetalen velgen

–





Bandenherstelkit







 = Standaard

–

= Niet beschikbaar
CHR4012_19

CHR4010_19

1555/1565 mm

CHR4011_19

1540/1550 mm

1550/1560 mm

1795 mm

1795 mm

935 mm

2640 mm

815/
820* mm

4390/4395 mm
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TOYOTA 2050
ENVIRONMENTAL
CHALLENGE:
EFFICIËNTIE EN
LAGE EMISSIES.
Bij Toyota vinden we het niet genoeg om
ons milieueffect tot nul te reduceren:
wij willen de wereld beter achterlaten
dan voor onze komst. Daarom hebben
we voor onszelf zes uitdagingen
geformuleerd die we tussen nu en 2050
moeten halen. Stuk voor stuk uitdagend,
maar we zijn vastbesloten om positieve
en duurzame impact te maken. Dit zowel
op onze maatschappij als op de wereld
als geheel.
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MILIEU

DOELSTELLING 1 DOELSTELLING 2 DOELSTELLING 3
NIEUWE VOERTUIGEN –
NUL CO₂-UITSTOOT
In 2050 willen we de CO2-uitstoot
van onze voertuigen hebben
gereduceerd met 90%, ten
opzichte van het niveau in 2010.
Om dit te bereiken, promoten
we de ontwikkeling van nieuwe
voertuigen met lage of zelfs geen
schadelijke uitstoot.

LIFE CYCLE –
NUL CO₂-UITSTOOT
We werken aan meer
milieuvriendelijke designs en
analyseren en verfijnen deze
modellen totdat de impact op
het milieu zo laag mogelijk is.
Dit gedurende de gehele
levenscyclus*.

FABRIEK – NUL CO₂-UITSTOOT
Om schadelijke uitstoot van onze
fabrieken te verminderen, leggen
wij de focus op het verbeteren van
door ons gebruikte technologieën
en schakelen we over op
alternatieve energiebronnen.
We zijn vastbesloten om onze
fabrieken energiezuiniger te maken
en vaker gebruik te maken van
duurzame energiebronnen, zoals
zonne- en windenergie en waterstof.

DOELSTELLING 4 DOELSTELLING 5 DOELSTELLING 6
MINIMALISEREN EN
OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK
We zijn gestart met het
opvangen van regenwater
in onze productiefaciliteiten.
Tevens hebben we nieuwe
zuiveringsmethodes ontwikkeld,
zodat we water kunnen
hergebruiken of veilig kunnen
terugvoeren in de lokale
watervoorraad.

STIMULEREN VAN EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE
EN SAMENLEVING
Ruim 40 jaar werken we aan de
uitdaging van het hergebruik van
materialen. Met als resultaat dat
95% van iedere Toyota C-HR nu
herbruikbaar is. Daarbij bieden we
nieuwe en innovatieve methoden
om uw voertuig in te leveren,
wanneer hij uiteindelijk het einde
van zijn reis bereikt.

* De LCA-methodiek die Toyota toepast
voor personenauto’s is goedgekeurd
door TÜV Rheinland en gecertificeerd
volgens de ISO 14040/14044 normen.

EEN SAMENLEVING DIE IN
HARMONIE IS MET DE NATUUR
Om in harmonie te leven met
de natuur, organiseren wij
herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en
voeren we tal van andere groene
initiatieven uit, op onze eigen
grond en in de wijdere wereld.

De Toyota C-HR wordt
volgens de hoogste
kwaliteitsnormen gebouwd
bij TMMT in Sakarya (Turkije).
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ZORGELOOS
RIJDEN
MET
TOYOTA
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PEACE OF MIND

HYBRID
SERVICEPROGRAMMA

Tot 10 jaar verlenging van de dekking op de hybride
batterij: de hybride batterij geniet van 5 jaar
(60-maanden) Europese waarborg van de fabrikant
beperkt tot 100.000 km (welke van de twee het eerst
bereikt wordt). Een positieve test van de hybride
batterij bij een onderhoud bij het erkende Toyota
netwerk in België of in G.H.-Luxemburg verlengt de
dekking op de hybride batterij telkens met 1 jaar
(12 maanden) beperkt tot 15.000 km (welke van de
twee het eerst bereikt wordt, tot het voertuig de
leeftijd van 10 jaar bereikt.

KWALITEITSSERVICE
Elk jaar of om de 15.000 km (wat eerst wordt
bereikt) moet uw Toyota C-HR op « Veiligheid
en gezondheid » worden gecontroleerd.

LAGE
ONDERHOUDSKOSTEN
Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om
onderhoudskosten tot een minimum te beperken.

ORIGINELE
ONDERDELEN

Om de geruststellende kwaliteit van Toyota te kunnen
garanderen, worden bij het onderhoud van uw auto
alleen originele onderdelen gebruikt.

UITGEBREIDE
GARANTIE

Maximum 5 jaar (60 maanden) gratis waarborg:
de 3 jaar (36 maanden) beperkt tot 100.000 km
(welke van de twee het eerst bereikt wordt) Europese
waarborg van de fabrikant wordt verlengd met 2 jaar
(24 maanden) tot in totaal 5 jaar (60 maanden)
beperkt tot 200.000 km (welke van de twee het
eerst bereikt wordt door Toyota Belgium N.V. op de
nieuwe Toyota voertuigen door haar geleverd vanaf
01.01.2019 en onder de voorwaarden Toyota Extracare
3+2 (meer informatie hierover vindt u bij uw erkend
Toyota verkooppunt in België of G.H.-Luxemburg of
op www.toyota.be – www.toyota.lu).

EXTRA VEILIGHEID

Uw Toyota is standaard uitgerust met een
startonderbreker, dat de zwaarste tests van
verzekeringsmaatschappijen weerstaat.

TOYOTA EUROCARE

Wegbijstand Toyota Eurocare tot 10 jaar: wegbijstand
24u op 24u, in België, in G.H.-Luxemburg en in meer
dan 30 Europese landen, gratis gedurende 1 jaar
vanaf de datum van levering van het voertuig en
kan gratis verlengd worden met telkens 1 jaar, totdat
het voertuig de leeftijd van 10 jaar bereikt heeft,
op voorwaarde dat het jaarlijks voorgeschreven
onderhoud door de fabrikant wordt uitgevoerd
bij het erkende Toyota netwerk in België of in
G.H.-Luxemburg.

ORIGINELE
ACCESSOIRES

De accessoires van Toyota worden gemaakt volgens
dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde oog voor
detail als uw Toyota. Voor de accessoires van Toyota
geldt een garantietermijn van drie jaar, wanneer u
deze gelijktijdig met uw Toyota heeft gekocht.
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DE NIEUWE TOYOTA C-HR HYBRIDE.
BUITENGEWOON. DE NIEUWE NORM.
www.toyota.be

Voor zover wij weten, is alle informatie in deze brochure correct op het moment van druk. Details van de specificaties en uitrusting gegeven in deze
brochure zijn onderworpen aan de plaatselijke omstandigheden en vereisten en kunnen daarom verschillen van de modellen beschikbaar in uw regio.
Gelieve uw plaatselijke verdeler te vragen naar details over uw plaatselijke specificaties en uitrusting. Kleuren van de carrosserie van het voertuig
kunnen licht verschillen van de geprinte afbeeldingen in deze brochure. De leesbaarheid van de QR-codes aanwezig in deze brochure kan verschillen
naargelang de scanner die u gebruikt. Toyota kan niet verantwoordelijk worden gesteld mocht uw apparaat niet in staat zijn om de QR-codes te
lezen. Toyota Belgium NV/SA behoudt zich het recht voor om eender welk detail van de specificatie en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving. © 2019 door Toyota Belgium NV/SA. Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag op eender welke manier worden hernomen zonder
voorafgaande geschreven toestemming van Toyota Belgium.
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