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* Podrobné informace a podmínky naleznete na www.toyota.cz

Ceny (Kč) Platnost ceníku od 1. června 2017

MOTOR Live Active Dynamic Executive
1,2 Turbo (116 k) 6 M/T 489 900 534 900 579 900* 609 900*

1,2 Turbo (116 k) Multidrive S – 584 900 629 900* 659 900*

1,2 Turbo (116 k) Multidrive S AWD – – – 719 900*

1,8 Hybrid (122 k) e-CVT – 629 900 674 900* 704 900*

Metalický lak karoserie  15 000 Kč Speciální lak karoserie/bílá perleťová  22 500 Kč

*Podmíněno objednáním metalického, speciálního nebo bílého perleťového laku karoserie.

Světla LED

LED světlomety s automatickým 
nastavením, LED koncové 
svítilny, LED mlhová světla 
a sekvenční ukazatele směru

Inteligentní parkovací asistent (IPA)

Střecha Black Star

Metalický lak karoserie 
Metalstream

Systém RCTA

Systém výstrahy 
na dopravu za vozem 
(RCTA)

Systém sledování mrtvého 
úhlu ve zpětných zrcátkách, 
automaticky sklopná vnější 
zpětná zrcátka 

Sedadla čalouněná 
umělou / přírodní kůží. Vyhřívání 

volantu Bezklíčové 
startování 
tlačítkem

Toyota Touch 2, 
dotyková obrazovka 8"

Prémiový audiosystém JBL

Křišťálově čisté ozvučení 
zajišťuje prémiový audiosystém 
JBL s osmikanálovým stereo 
zesilovačem, 8 reproduktory 
a subwooferem.

Systém BSM

Vyžádejte si speciální nabídku u svého prodejce

Navíc bonus 30 000 Kč dostupný pro všechny verze  
při výkupu vašeho stávajícího vozidla!*

Nyní zvýhodnění 32 000 Kč na verzi 1,2 Turbo
(zdarma navigace v hodnotě 17 000 Kč a hotovostní bonus 15 000 Kč)



PAKET LED 30 000 Kč
– LED přední světlomety 
– LED zadní světla 
– LED mlhová světla 
– Automatické nastavení výšky předních světlometů 
– Sekvenční směrová světla 

PAKET PREMIUM 45 000 Kč
– Prémiový audiosystém JBL, osmikanálový 

stereo zesilovač o celk. výkonu 576 W, 
8 reproduktorů, subwoofer 

– Navigace Go včetně 3leté aktualizace 
(český jazyk)

Akční nabídka

PAKET KŮŽE 35 000 Kč
– Sedadla čalouněná kombinací přírodní / 

syntetická kůže 

PAKET COMFORT 40 000 Kč
– Systém výstrahy na dopravu za vozem 

(RCTA)
– Systém sledování mrtvého úhlu (BSM)
– Automatické sklápění zpětných zrcátek
– Bezklíčové nastupování a startování 

Smart Entry & Start
– Spouštění motoru tlačítkem
– Vyhřívání volantu
– Inteligentní parkovací asistent (IPA)

K dispozici pro stupně výbavy Dynamic, Dynamic Hybrid, Executive a Executive 
Hybrid. Pro stupně výbavy Dynamic a Dynamic Hybrid se paket Premium nabízí 
výhradně v kombinaci s pakety Comfort a LED. Pro stupně výbavy Executive 
a Executive Hybrid se paket Premium nabízí výhradně v kombinaci s paketem LED. 

Pro stupně výbavy Executive a Executive Hybrid se paket Kůže nabízí výhradně 
v kombinaci s paketem LED nebo LED + Premium.

K dispozici pro stupně výbavy Dynamic a Dynamic Hybrid.

K dispozici pro stupně výbavy Dynamic, Dynamic Hybrid, Executive 
a Executive Hybrid. Pro stupně výbavy Dynamic a Dynamic Hybrid se paket 
LED nabízí výhradně v kombinaci s paketem Comfort. 

Volitelná výbava

Pořiďte si do 31. 8. 2017 
novou Toyotu C-HR 1,2 Turbo 
a získejte zvýhodnění ve výši 
32 000 Kč!
Navigace Go (v hodnotě 17 000 Kč) 
s tříletou aktualizací map ZDARMA 
a hotovostní bonus 15 000 Kč.



Live
Active/

Active Hybrid
Dynamic/

Dynamic Hybrid
Executive/

Executive Hybrid

Bezpečnost
ABS, EBD, BA

Kontrola stability vozu (VSC) a Kontrola trakce při rozjezdu (TRC)

Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců (PCS+PD)

Systém opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení (LDA+SC)

Automatické přepínání dálkových světel (AHB)

Adaptivní tempomat (ACC)

Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA) –
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)

Automatický omezovač rychlosti (ASL)
7 airbagů: Airbagy přední a boční (řidič + spolujezdec), airbag kolenní (řidič), 
boční hlavové airbagy
Deaktivace airbagu předního spolujezdce 

Indikace zapnutí bezpečnostních pásů 

Uchycení dětské sedačky ISOFIX (zadní sedadla) 

Dětská pojistka zadních dveří 

Senzor tlaku pneumatik 

Světla denního svícení LED

Přední světlomety projektorové 
LED přední světlomety – – Paket LED Paket LED

LED zadní světla – – Paket LED Paket LED

Automatické nastavení výšky předních světlometů – – Paket LED Paket LED

Sekvenční směrová světla – – Paket LED Paket LED

LED mlhová světla – – Paket LED Paket LED

Mlhová světla –
Senzor šera 

Automatické stěrače se senzorem deště –
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou –
Systém výstrahy na dopravu za vozem (RCTA) – – Paket Comfort

Systém sledování mrtvého úhlu (BSM) – – Paket Comfort

Toyota Safety Sense

Systém opuštění jízdního pruhu 
se zásahy do řízení (LDA+SC) 

Předkolizní bezpečnostní 
systém s funkcí rozpoznávání 

chodců (PCS+PD)

Systém rozpoznávání 
dopravních značek (RSA)

Automatické přepínání 
dálkových světel (AHB)

Adaptivní tempomat (ACC)

toyota.cz/TSS

Bezpečnostní systém 
předcházení kolizím využívá 
kameru ve spojení s laserem 

k rozpoznávání vpředu jedoucích 
vozidel. Pokud systém vyhodnotí 

potenciální riziko nehody, 
řidič je akustickým a vizuálním 

varováním upozorněn a současně 
se aktivuje brzdový asistent. 

V případě, že řidič nezačne 
včas sám brzdit, automaticky 

se aktivují brzdy s cílem 
střetu zabránit, nebo alespoň 
minimalizovat jeho následky. 

Asistent pro jízdu v pruzích, 
jako součást bezpečnostního 
systému Toyota Safety Sense, 
sleduje kamerou vodorovné 
značení vpředu na vozovce, 

a pokud vozidlo začne vyjíždět 
z jízdního pruhu, aniž by řidič dal 

znamení o změně směru jízdy, 
systém jej akustickým a optickým 

varováním upozorní – řidič pak 
může směr jízdy upravit. 

Systém RSA sleduje dopravní 
značky před vozidlem a následně 

v zorném poli řidiče na novém 
barevném TFT displeji zobrazuje 

různé užitečné informace, 
jako např. aktuální rychlostní 

omezení nebo zákaz předjíždění. 
Systém také vydává akustická 
a optická varování v případě, 

že řidič příslušné dopravní 
značky nedodržuje. 

Automatická dálková světla 
zajišťují optimální osvětlení 
vozovky za jízdy v noci, a to 

s ohledem na všechny účastníky 
silničního provozu. Kamera 

rozpoznává světlomety vozidel 
blížících se v protisměru i koncová 

světla automobilů jedoucích 
vpředu. Současně monitoruje 

i intenzitu pouličního osvětlení. 
Systém automaticky přepíná mezi 

dálkovými a potkávacími světly 
pro bezpečnější jízdu po setmění. 

Adaptivní tempomat udržuje 
minimální přednastavenou 

vzdálenost od vozidla jedoucího 
vpředu. Pokud je odstup menší 

než přednastavená hodnota, 
adaptivní tempomat sníží 

rychlost vozidla a případně 
i použije brzdy a aktivuje brzdová 

světla. Po uvolnění vozovky 
se vůz opět hladce rozjede na 

vámi přednastavenou rychlost. 

Výbava



Live
Active/

Active Hybrid
Dynamic/

Dynamic Hybrid
Executive/

Executive Hybrid

Interiér
Tmavé čalounění střechy

Vnitřní kliky dveří v chromu

Systém osvětlení interiéru – –

Prémiový systém osvětlení interiéru – –

Kožená hlavice řadicí páky 

Volant obšitý kůží Nappa –

Stylové dekory přístrojového štítu a dveří v provedení černý lak – –

Dekorativní linka Electric Blue na přístrojovém panelu a ve dveřích – – –

Stylové panely v barevném odstínu fialová Vision – – –

Dekorativní linka Platinum Pearl na přístrojovém panelu a ve dveřích – – –

Stylové dekory v provedení Elegant Bronze – – –

Sedadla 
Aktivní opěrky hlavy

Sklopná zadní sedadla, dělení 60:40

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Sportovní sedadla

Čalounění sedadel textilní černé – –

Čalounění sedadel textilní černé a tmavě modré – – –

Čalounění sedadel tmavou umělou / přírodní kůží – – – Paket Kůže
Čalounění sedadel umělou / přírodní kůží s prošívanými textilními panely 
v barevném odstínu Elegant Bronze – – –
Vyhřívání předních sedadel (řidič + spolujezdec), elektricky nastavitelná 
bederní opěra páteře –

Kapsa na zadní straně sedadla (řidič + spolujezdec) – –

Loketní opěrka černá – –

Loketní opěrka v barevném odstínu fialová Vision – – –

Loketní opěrka v barevném odstínu Elegant Bronze – – –

Design exteriéru 
Vnější kliky dveří a zpětná zrcátka v barvě karoserie

Ukazatele směru zabudované do zpětných zrcátek

Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve

Zadní sportovní střešní spojler

Vnější spodní lišty bočních oken v chromu – –

Zatmavená zadní boční okna (Privacy glass) – –

Stylové dekory v provedení černý lak – –

Střecha Black Star – – –

Pohodlí
Elektricky ovládána přední i zadní okna

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

Posilovač řízení

Výškově a podélně nastavitelný volant

Multifunkční volant 

Zpožděné zhasnutí světel po opuštění vozu (“Follow-me-home”)

Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách

Osvětlení kosmetických zrcátek ve slunečních clonách –

Palubní počítač

Monochromatický displej 3,7" v přístrojovém štítu – – –

Barevný TFT displej 4,2" v přístrojovém štítu –

Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním

Klimatizace manuální – – –

Klimatizace automatická dvouzónová (řidič + spolujezdec) – –

Klimatizace automatická dvouzónová (řidič + spolujezdec) s technologií Nanoe – – –

Zadní parkovací kamera –

Bezklíčové startování tlačítkem (spalovací motor/hybrid) – –/ Paket Comfort/

Bezklíčové nastupování a startování Smart Entry & Start – – Paket Comfort

Vyhřívání volantu – – Paket Comfort

Automatické sklápění zpětných zrcátek – – Paket Comfort

Inteligentní parkovací asistent (IPA) – – Paket Comfort



Live
Active/

Active Hybrid
Dynamic/

Dynamic Hybrid
Executive/

Executive Hybrid

Pneumatiky a disky kol
Sada na opravu pneumatik 
215/60 R17, ocelové disky kol – – –
215/60 R17, disky kol z lehkých slitin – – –
225/50 R18, disky kol z lehkých slitin – –

Audio
Audiosystém s CD přehrávačem, podporou MP3 a WMA, 4 reproduktory – – –
Externí vstupy Aux-In a USB, podpora připojení Bluetooth® 
Toyota Touch 2, dotyková obrazovka 8", 6 reproduktorů –
Prémiový audiosystém JBL, osmikanálový stereo zesilovač, 
8 reproduktorů, subwoofer – – Paket Premium Paket Premium

Výbava na přání a pakety 
Paket Comfort:
Systém výstrahy na dopravu za vozem (RCTA), Systém sledování mrtvého 
úhlu (BSM), automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka, bezklíčové 
nastupování a startování Smart Entry & Start, bezklíčové startování 
tlačítkem, vyhřívání volantu, Inteligentní parkovací asistent (IPA)

– – 40 000 Kč

Paket LED: 
LED přední světlomety, LED zadní světla, LED mlhová světla, automatické 
nastavení výšky předních světlometů, sekvenční směrová světla

– – 30 000 Kč1 30 000 Kč

Paket Premium:
Prémiový audiosystém JBL, osmikanálový stereo zesilovač o celk. výkonu 
576 W, 8 reproduktorů, subwoofer, navigace Go včetně 3leté aktualizace 

– – 45 000 Kč2 45 000 Kč3

Paket Kůže:
Čalounění sedadel tmavou umělou nebo přírodní kůží – – – 35 000 Kč4

Paket Chrom:
Chromovaná lišta předního nárazníku, chromované rámečky mlhových 
světel, chromovaná lišta na zadních dveřích, chromované boční lišty

14 300 Kč
18 900 Kč

14 300 Kč
18 900 Kč

14 300 Kč
18 900 Kč

14 300 Kč
18 900 Kč

Paket Exteriér:
Okenní deflektory přední, deflektor kapoty, lapače nečistot – zástěrky

7 000 Kč
8 750 Kč

7 000 Kč
8 750 Kč

7 000 Kč
8 750 Kč

7 000 Kč
8 750 Kč

Paket Parking:
Přední a zadní parkovací senzory

14 400 Kč
16 942 Kč

14 400 Kč
16 942 Kč

14 400 Kč
16 942 Kč

Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, 
reflexní vestu a sadu žárovek) 1 150 Kč 1 150 Kč 1 150 Kč 1 150 Kč

Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté aktualizace (český jazyk) – 17 000 Kč 17 000 Kč 17 000 Kč
1 Pro stupně výbavy Dynamic a Dynamic Hybrid se Paket LED nabízí výhradně v kombinaci s Paketem Comfort. 2 Pro stupně výbavy Dynamic a Dynamic Hybrid se Paket Premium 
nabízí výhradně v kombinaci s Pakety Comfort a LED. 3 Pro stupně výbavy Executive a Executive Hybrid se Paket Premium nabízí výhradně v kombinaci s Paketem LED. 
4 Pro stupně výbavy Executive a Executive Hybrid se paket Kůže nabízí výhradně v kombinaci s paketem LED nebo LED + Premium. 
Ceny paketů jsou uvedeny včetně instalace.

Multimediální soustavy Toyota Touch 2
Toyota Touch 2
• 8" dotyková obrazovka (český jazyk)
• Rádio, externí vstupy USB a Aux-In, podpora MP3/WMA
• Bluetooth 3.0 hands-free, podpora zobrazování SMS zpráv5

• Zadní parkovací kamera
• Podpora Bluetooth audio: možnost přehrávání hudby z vašeho telefonu5

• Ovládání přehrávačů iPod

Toyota Touch 2 s navigací Go
• Satelitní mapová navigace s pokrytím střední a západní Evropy
• Bezplatné aktualizace map po dobu 3 let
• Bezplatný přístup k dopravním informacím TomTom v reálném čase po dobu 3 let
• Multimediální aplikace, jako např.: počasí, ceny paliva, volná parkovací místa, 

Google Street View
• Zprávy TMC

5 Kompletní seznam kompatibilních modelů telefonů vám poskytne prodejce. 

* metalický lak karoserie ** speciální / perleťový lak karoserie

Bílá - čistá (040)
Pro stupně výbavy Live a Active

Stříbrná – saténová (1F7)*

Pro stupně výbavy Live, 
Active a Executive

Šedá – popelavá (1G3)*

Pro stupně výbavy Live, 
Active a Executive

Černá – noční obloha (209)*

Pro stupně výbavy Live, 
Active a Executive

Bílá – perleťová (070)**

Pro stupně výbavy 
Active a Executive

Bílá – perleťová (2NA)** 
se střechou v černé barvě

Pro stupeň výbavy Dynamic

Šedá – popelavá (2NB)* 
se střechou v černé barvě

Pro stupeň výbavy Dynamic

Modrá – vodní (2NH)* 
se střechou v černé barvě

Pro stupeň výbavy Dynamic

Stříbrná – kovová (2NK)** 
se střechou v černé barvě

Pro stupeň výbavy Dynamic

Stříbrná – kovová (1K0)**

Pro stupně výbavy 
Active a Executive

Hnědá – koňak (4U3)*

Pro stupně výbavy 
Active a Executive

Modrá – vodní (8X2)*

Pro stupeň výbavy Active

Červená – rubínová (3T3)**

Pro stupeň výbavy Active

Barvy laku



Prodloužená záruka
Záruka Cena
Volitelná prodloužená záruka 
TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km

Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km 
a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů

15 500 Kč*
18 900 Kč

* cena již po 18% slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla

Všeobecná záruka vozidla
Všeobecná záruka a asistenční služby na nové vozidlo:

Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce 
3 roky nebo do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním 
pohonem je na komponenty hybridního systému poskytována časově rozšířená záruka v délce 5 roků nebo do ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez 
ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou korozi a vadu laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých 
kilometrů. V případě výskytu vady v době záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou poskytovány 
po dobu 3 roků bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1.6.2017 do vydání nového ceníku. Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při 
zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu 
a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo 
kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

Technické údaje
Spotřeba paliva a emise

1,2 Turbo (116 k)
6 M/T benzín

1,2 Turbo (116 k)
Multidrive S benzín

1,2 Turbo (116 k)
Multidrive S benzín AWD

1,8 Hybrid (122 k)
e-CVT

Kombinovaná (l/100 km) 5,9–6,0 5,9 6,3 3,8–3,9

Město (l/100 km) 7,4 7,3 7,6 3,4–3,5

Mimo město (l/100 km) 5,1 5,1 5,7 4,1

Doporučené palivo Benzín natural 95 oktanů a více

Objem palivové nádrže (l) 50 50 50 43

Emise CO2, kombinované (g/km) 135 až 136 134 až 135 144 86 až 87

Motor
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Počet válců 4, v řadě 4, v řadě 4, v řadě 4, v řadě

Rozvodový mechanizmus 16 ventilů DOHC s VVT-i 16 ventilů DOHC s VVT-i 16 ventilů DOHC s VVT-i 16 ventilů DOHC s VVT-i

Zdvihový objem (cm³) 1 197 1 197 1 197 1 798

Maximální výkon [kW (k)/ot.min-1] 85 / 116 při 5 600 85 / 116 při 5 600 85 / 116 při 5 600 72 / 98 při 5 200

Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1) 185 při 1 500 až 4 000 185 při 1 500 až 4 000 185 při 1 500 až 4 000 142 / 3 600

Hybridní pohon
Maximální výkon elektromotoru [kW (k)/ot.min-1] – – – 53 / 72

Maximální točivý moment elektromotoru (Nm/ot.min-1) – – – 163

Celkový výkon hybridního systému [kW (k)/ot.min-1] – – – 90 / 122 při 5 200

Výkon
Maximální rychlost (km/h) 190 185 180 170

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,9 11,1 11,4 11,0

Poloměr otáčení – stopový / obrysový (m) 5,2 / 5,5 5,2 / 5,5 5,2 / 5,5 5,2 / 5,5

Zavěšení kol
Zavěšení kol vpředu MacPherson, stabilizátory

Zavěšení kol vzadu Víceprvková konstrukce (multilink), vinuté pružiny a stabilizátory

Rozměry a hmotnosti
Provozní hmotnost (kg) min.–max. 1 450–1 500 1 465–1 515 1 535–1 585 1 455–1 535

Celková hmotnost vozidla (kg) 1 845 1 865 1 930 1 860

Objem zavazadlového prostoru (l) 377 / 372 (Paket Premium, JBL subwoofer)

Celková délka [mm] 4 360

Celková šírka [mm] 1 795

Celková výška 1,2T / Hybrid [mm] 1 565 / 1 555

Rozvor [mm] 2 640

Převis přední / zadní [mm] 905 / 815

Celková hmotnost brzděného / nebržděného přívěsu (kg) 1 300 / 720 1 100 / 720 1 100 / 720 725 / 725
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací.  
Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva 
a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory ( jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní 
provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2. 

6 M/T = manuální šestistupňová převodovka 
Multidrive S (CVT) = převodovka s plynule měnitelným převodem (Continuous Variable Transmission)
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