
Tartozékok



Különleges, 
dinamikus, 

magabiztos.

A Toyota C-HR arra 
ösztönzi, hogy bátran 

merjen önmaga lenni – a Toyota 
tartozékaival pedig valóra is 

válthatja ezt a vágyát.

A stílust és praktikumot fokozó, valamint az 
innovációt középpontba állító kiegészítők sora 

szabad kezet ad abban, hogy az Önt körülvevő 
dolgok pontosan olyanok legyenek, amilyeneknek látni 

szeretné őket.

TARTOZÉKCSOMAGOK
Sport csomag

SUV csomag
Króm csomag

TEGYE MÉG STÍLUSOSABBÁ  
TOYOTA C-HR-ÉT!

Színekre hangolva
Könnyűfém keréktárcsák

Bőrkárpit
Aláfutásgátló

Küszöbcső

INNOVÁCIÓ
Multimédiás navigáció

Szórakozás

PRAKTIKUM
Kényelem

Szállítás és praktikum
Védelem

BIZTONSÁG
Biztonságban,  

és nyugalomban
Gyermekülések

Gondosko- 
dás





Sport csomag 

Oldalszoknya

Első szoknya

Hátsó szoknya

Éles vonalak, metsző kontúrok, levegőt metsző aerodinamika: a Toyota 
C-HR-t a legkevésbé sem a passzivitás vagy a tartózkodás jellemzi. Ha 

mindehhez hozzáadja a sport csomag részét képező, az aprólé-
kos figyelemmel tervezett kiegészítőket, a CH-R-ben 

tomboló fékezhetetlen energia még látványosabbá 
válik.
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Első szoknya

Hátsó szoknya

Éles vonalak, metsző kontúrok, levegőt metsző aerodinamika: a Toyota 
C-HR-t a legkevésbé sem a passzivitás vagy a tartózkodás jellemzi. Ha 

mindehhez hozzáadja a sport csomag részét képező, az aprólé-
kos figyelemmel tervezett kiegészítőket, a CH-R-ben 

tomboló fékezhetetlen energia még látványosabbá 
válik.
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SUV csomag

Határozottan duzzad az erőtől.

Az oldalfellépők, az orrvédő és az aláfutásgát-
lók a robusztus alkalmazkodóképességet 

szemléltetik, a matt fekete könnyűfém 
keréktárcsával kiegészülve pedig ez 

az üzenet még nyilvánvalóbbá 
válik. A Toyota C-HR és a SUV 

csomag az erőtől duzzadó 
életet jelképezik.

Hátsó aláfutásvédő

Oldalfellépő

Orrvédő  
aláfutásvédővel
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Oldalfellépő

Orrvédő 
aláfutásvédővel

18” matt fekete könnyűfém keréktárcsa  
(10 ikerküllős; opció)
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Első díszléc

Krómozott oldaldíszléc
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Króm csomag

Csomagtérajtó alsó 
krómozott díszléce

Krómozott oldaldíszléc

Ízléses és elegáns, kifinomult, egyben különle-
ges. A Toyota C-HR króm csomagjának 

alkotóelemei hangsúlyt helyeznek az 
első, az oldalsó és a hátsó forma-

tervre, igazi szofisztikáltságról 
vallanak. A tartozékok 

különleges stílusa 
megkérdőjelezhetet-

len.
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Kék dekormatrica szett Kék kerékközép könnyűfém keréktárcsához
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Ön. 

Csakis Önről szólnak a 
Toyota C-HR stílust fokozó 

tartozékai. 

A kifejezési módot Ön választja meg.

A kerékközéppel együtt színes hangsúlyokat 
teremtenek kívül a kék vagy piros színben 

választható dekormatrica szettek.

Tegye még stílusosabbá Toyota C-HR-ét!

Piros kerékközép könnyűfém keréktárcsához
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Colour Pack

Ultraezüst Fehér Csokoládé 
barna

Burgundi 
vörös

Lime-zöld Vízkék

Első díszléc 

Díszítőelem a ködfényszórón

Kerékközép könnyűfém keréktár-
csához

Tükörborítás

Oldaldíszléc

Csomagtérajtó alsó díszléce

A színválasztás érzelmi állásfoglalás is. Azt szimbolizálja ahogy Ön érez és ahogy ezt 
az érzést láttatni szeretné.  A Toyota C-HR  gazdag színválasztékát az 

eredeti tartozékok választékával kombinálva ezt fejezheti ki 
még látványosabban.
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Színekre hangolva

Ultraezüst Fehér Csokoládé 
barna

Burgundi 
vörös

Lime-zöld Vízkék

Első díszléc 

Díszítőelem a ködfényszórón

Kerékközép könnyűfém keréktár-
csához

Tükörborítás

Oldaldíszléc

Csomagtérajtó alsó díszléce
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Első díszléc Kerékközép könnyűfém 
keréktárcsához

Oldal- 
díszléc

TükörborításDíszítőelem a 
ködfényszórón

Csomagtérajtó 
alsó díszléce

+



Colour Pack

Csokoládé barn
a tü

körb
orít

ás

Csokoládé barna krómozott első díszléc

Csokoládé barn
a oldaldíszléc

Csokoládé barn
a díszítő

elem a ködfé
nyszó

ró
n
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      Lime-zöld

Csokoládé barna alsó krómozott  

díszléc a csomagtérajtón
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Colour Pack

Ultr
aezüst t

ükörb
orít

ás

Ultraezüst krómozott első díszléc

Ultr
aezüst o

ldaldíszléc

Ultr
aezüst d

íszítő
elem 

a ködfé
nyszó

ró
n

Fehér

Ultraezüst alsó krómozott díszléc a csomagtérajtón
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Fehér
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Oldalsó aláfutásvédő

Első aláfutásvédő
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Stílu
s

Csomagtérajtó felső 
krómozott díszléce

Küszöbcső
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A Toyota logóval ellátott, 5 
ágú kerékközép magára 

vonzza a tekinteteket, és 
nagyszerűen kiemeli 

autójának egyedi 
karakterét. racite machined-face alloy wheel                         

c 17" matte black alloy

A Toyota könnyűfém keréktárcsáinak modern 
formatervi elemekben gazdag kínálata 

egy-egy valódi egyéniséget személyesít 
meg. De melyik az, amelyik Önhöz 

illik? A Toyota C-HR szépen formált 
karosszériája remek alapot 

nyújt arra, hogy kreativitá-
sát próbára tegye.

h

g

a 17” ezüst színű könnyűfém keréktárcsa 
b 17” antracit színű, csiszolt felületű 

 könnyűfém keréktárcsa
c 17” matt fekete könnyűfém keréktárcsa

d 17” fekete csiszolt felületű könnyűfém keréktárcsa 

e 18” fekete csiszolt felületű könnyűfém keréktárcsa (10 ikerküllős) 
f 18” matt fekete könnyűfém keréktárcsa (10 ikerküllős) 

g 18” fényes ezüst színű könnyűfém keréktárcsa (10 ikerküllős) 

h 18” matt fekete könnyűfém keréktárcsa (5 ikerküllős)

A 
kerék-

közép 3 
különböző: 

fényes fekete, 
matt fekete és 

fényes ezüst színben 
kapható.

Könnyűfém keréktárcsák
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A valódi luxus tekintetében semmi sem 
fogható az eredeti Toyota bőrkárpithoz: 

legalább annyira esztétikus, mint 
amilyen komfortos, akár a 

városban cirkál, akár az 
autópályán száguld.

Fekete bőrkárpit Fekete bőrkárpit szürke elemekkel Fekete bőrkárpit lila elemekkel
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Bőrkárpit
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„Medvecukor-fekete” és bézs perforált 
bőrkárpit

Fekete perforált Alcantara  
kék háttámlával

A bőrkárpit prémium és normál változatban kapható. A prémium változatban valódi bőr a 
borítás, a normálban az egyes részek valódi (első rész) vagy műbőr borítást kapnak.
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A Toyota Touch® 2 multimédiás rendszerrel az információk 
és a szórakozás mindössze egy gombnyomásnyira kerül. 

Színekben gazdag grafikával jelenik meg minden az érintőképer-
nyőn, amit egyszerűen vezérelhet. Egészítse ki a rendszert az op-

cionális Toyota Touch® 2 with Go modullal, és élvezze az Európát le-
fedő teljes térképes navigáció nyújtotta előnyöket. A rendszer egyedi 

jellemzői a 3D-s várostérképek, a hangvezérlés, az üzenetek 
felolvasása és a három éven át díjmentes térkép-

frissítés.

Multimédiás navigáció

Google Street View™

A Google Street View™ révén 
megjeleníthető a tartózkodási hely 

vagy a célállomás képe, amivel egyidejűleg 
az időjárásról vagy az úti céljánál elérhető 

parkolási lehetőségekről is tájékozódhat.

Fejlett navigáció

A navigálást a felhasználóbarát funkciók, úgy mint a hangvezérlés, a 3D-s 
várostérképek, a valós idejű forgalmi információk és egyedi vezetőt segítő 

alkalmazások teszi egyszerűvé.

Olvassa be ezt 
a QR-kódot, 

és folytassa az 
ismerkedést a 
navigációval!
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Hátsó szórakozta
tó

rendszer

Állítható 
táblagép-
tartó
A stabil alapot 
képző tábla-
géptartó az első 
ülések fejtámláinak 
tartóoszlopaihoz 
rögzített dokkolóba 
helyezhető. Gyakor-
latilag bármilyen típusú 
táblagéphez használható; 
beállítható a táblagép mérete, 
az álló vagy fekvő helyzet, vala-
mint a kényelmes használat érde-
kében a betekintési szög is.

Vállfa
A hátsó szórakoztató 

rendszer dokkolójába rögzíthető, 
optimális formájú vállfán  

szabadon lóghat a zakója  
az ülés mögött.

4.  Toyota 4G Hotspot (elérhető 2017-
ben)

A mobil wifiközponthoz akár 10 különböző, 
wifiképes eszköz csatlakoztatható egyide-
jűleg, például a Toyota Touch® 2 with Go 
(High), okostelefon, táblagép vagy laptop. 
Biztonságosan, lógó kábelek nélkül csat-
lakozik autója elektromos rendszeréhez a 
folyamatos energiaellátás érdekében.
–  Kifejezetten autóban történő használatra 

terveztük.
–  Nagy sebességű kettős antenna erősíti a 

vételt és minimalizálja a Doppler-effek-
tus okozta problémákat.

–  Kártyafüggetlen.
–  A könnyen kezelhető webes felhasználói 

felületen egyszerűen személyre szabhat-
ja a funkciókat (pl. hálózati paraméterek).

–  Az egyszerű ki/be kapcsológombnak és a 
színes diódáknak köszönhetően könnyű 
a használata – utóbbiak az aktuális álla-
potról és éppen alkalmazott funkcióról 
tájékoztatnak.

–  Nem jelentkeznek azok a műszaki problé-
mák, amelyek gyakoriak, ha okostelefont 
használnak wifiközpontként (hotspot-
ként), és nem vonatkoznak rá az inter-
netszolgáltatók korlátozásai sem.

–  Toyota tartozékgaranciát nyújtunk hozzá.

1. Hordozható DVD-lejátszó
Megfelelő adapterrel akár otthonában 
is használhatja a hordozható lejátszót. 
A multimédiás rendszerrel kompatibilis, 
7 colos képernyőjű eszköznek USB- és 
SD-kártya-bemenete is van, illetve az 
AV-bemeneten keresztül okostelefonjá-
val is összekapcsolhatja.

2.  Vezeték nélküli infravörös  
fejhallgatók

Kiváló minőségű sztereó hangzás 
független hangerő-szabályozóval. Az 
elemek élettartamának növelése érde-
kében automatikusan kikapcsolódnak, 
ha egy bizonyos ideig nem kapnak jelet.

3. iPad®-tartó
Stabilan tartja menet közben az utasok 
iPad®-jét. Opcionálisan az iPad Air®-hez 
szükséges adapter is választható hozzá.

Az utazás közbeni felhőtlen szórakozásról gondoskodó, rugal-
masan használható moduláris rendszer az első ülések hát-
támlájába integrálható dokkoló köré csoportosul. 
Családi kirándulásokon például hordozható DVD-le-
játszót vagy iPad®-tartót rögzíthet az üres 
dokkolóba, üzleti útra indulva pedig az 
autósvállfát erősítheti rá, hogy zakója ne 
gyűrődjön össze. Akár mindkét első ülés 
háttámlájába építhet dokkolót, ame-
lyeket össze is lehet kapcsolni.
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Lábtér- 
megvilágítás
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Minden ember más és 
más. A Toyota C-HR 

tartozékkínálata ezt 
felismerve kínál lehetőségeket a 

személyes kényelem és komfort 
növelésére. A gondos tervezés folytán a 

stílus, a megfelelő forma és a tökéletes 
funkcionalitás jellemzi ezeket a kiegészítőket.

Kényelem

Ülésfűtés

Thermodoboz

Hamutartó

Tá
ro

ló
dobo

z
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Szállítás és hasznos kiegészítők

A Toyota C-HR rendkívül inspiráló autó, amely 
nemcsak a városi használatra tökéletes, hanem 

a jól megérdemelt nyaralásokon is remek 
kísérőtárs. A Toyota szállítást 

megkönnyítő tartozékainak 
segítségével az utazásain semmit 

nem kell nélkülöznie, hiszen 
minden fontos dolgot 

magával vihet.

Csomagtérháló
Thule sídoboz

Tetőcsomagtartóra szerelhető kerékpártartóTetőcsomagtartó

Vonóhorog
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Szállítás és hasznos kiegészítők

Hátsó kerékpártartóTetőcsomagtartó  
síléc- és hódeszkatartóval

Vonóhorog
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A Toyota tartozékai segítenek Önnek abban, hogy 
a Toyota C-HR nagyszerű megjelenését 

kívül-belül hosszan megőrizhesse. A 
kínálat megbízható extra védelmet 

nyújt a kopás, a karcolások, és a 
mozgalmas élet velejárói 

ellen.

Textilszőnyeg

Kőfelverődés-védő a motorháztetőre

Csomagtértálca

Védelem
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Védelem

Hátsó lökhárítóvédő 
lemez  

(rozsdamentes acél)*

Lökhárítósarok-védő

Ablaklégterelő

Sárfogó

*  Fényezés nélküli, fekete műanyag kivitelben 
is kapható.
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Kerékőr
Lekerekített profiljának és 
kódolt kulcsának köszönhe-
tően gondoskodik az értékes 
keréktárcsák védelméről.

Parkolássegítő rendszer
Habár a Toyota C-HR-rel rendkívül könnyű a parkolás, a Toyota parkolássegítő rendszere mégis nagy 
segítséget jelent, hogy szűk helyeken elkerülhesse a karosszéria megkarcolódását. Az első és/vagy hátsó 
lökhárítóban elhelyezett érzékelők az utaskabinban elhelyezett rendszerhez kapcsolódnak, amely annál 
sűrűbben ad figyelmeztető hangjelzést, minél közelebb kerül egy akadályhoz.

Kikapcsológombok
A műszerfalra szerelt gom-
bokkal kikapcsolhatja a parko-
lószenzorokat.

Biztonságban, magabiztosan
Legyen biztonságban, legyen magabiztos, és legyen felkészült! A Toyota C-HR 
egy nagyszerű autó beépített alap biztonsági berendezésekkel, amelyeket a 
szűk parkolóhelyek miatt parkolássegítővel vagy  – téli időjárás esetén - 
Toyota acél keréktárcsákkal kiegészítve még nagyobb nyugalommal vághat 
neki minden útnak.

Első és hátsó parkolószen-
zorok 
A parkolószenzorok autója 
lökhárítójának színére fúj-
hatók.
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Acél keréktárcsák
A robusztus gumiabroncsok-
hoz terveztük. Amikor az idő 
rosszabbra fordul, a könnyű-
fém keréktárcsákat egyszerű-
en átcserélheti a téli tárcsákra, 
így elkerülheti a gumik cseré-
jével járó többletköltségeket.



Gyermekülések
A Toyota gyermekülések választékában minden korosztály számára megtalálja az ideális szállítóesz-
közt. Semmit nem bíztunk a véletlenre: a rögzítések stabilak, a felhasznált anyagok ellenállóak, az 
ülések pedig a biztonságon kívül a kényelmet is szolgálják.

Baby-Safe Plus és Baby-Safe Plus ülésalap 
Kényelem és védelem a gyermekek számára születéstől 12-15 
hónapos korig (13 kg-ig). 

Főbb jellemzők
–  5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható. 
–  Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal. 
–  Visszajelzi, hogy megfelelően csatlakoztatta-e az ülést és a 

támasztórudat. 
–  Párnázott fejtámla beépített párnarésszel, a természetes alvó-

pozíció érdekében. 
–  3 pozícióban rögzíthető fogantyú (kézben szállításhoz).  

Baby-Safe Plus ülésalap (külön kapható) 
–  A Baby-Safe Plus ülés könnyen bekattintható az ülésalapba. 
–  Támasztórúd a nagyobb stabilitásért. 
–  Keret a biztonságos rögzítéshez és a visszacsapódás mérsék-

léséhez. 
–  Az ülésalap elején található gombbal egyszerűen kivehető a 

Baby-Safe Plus ülés. 
 

Duo Plus 
8 hónapostól 4 éves korig (9 és 18 kg között) 
 
Főbb jellemzők
–  Csuklós rendszer csökkenti a gyermek előrebukását az ülésben. 
–  5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható. 
–  Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal. 
–  Az ISOFIX karok visszahúzódnak a biztonságos beszerelés érde-

kében, majd kinyílnak a könnyű használat érdekében.
–  Nagy teljesítményű mellpántok. 
–  Állítható magasságú fejtámla és biztonsági öv, egy kézzel köny-

nyen állítható. 
–  Az ülés 3 pozícióban dönthető. 
–  Beépített övtartó a gyermek ki- és behelyezésének a megköny-

nyítésére.

Kid gyermekülés és Kidfix 
Magasságban állítható ülés a 4 és 12 év közötti (15-36 kg) gyer-
mekek számára.
 
Főbb jellemzők
–  Könnyen hozzáférhető övvezetők. 
–  A biztonságiöv-vezetők megfelelően pozícionálják az övet a 

gyermek vállánál és medencéjénél. 
–  Az állítható háttámlának köszönhetően sokféle autóban hasz-

nálható. 
–  11 pozícióban állítható fejtámla. 
–  Mosható huzat. 
–  Kihúzható ékkel rögzíthető az ülés döntésszöge. 
–  Az ülőlap és a háttámla szétválasztható, hogy könnyebb legyen 

a tárolás. 
Kidfix ( jellemzőket l. fönt, kiegészülve az alábbiakkal) 
–  Visszajelzi, hogy az ISOFIT horgok bekattantak-e. 
–  ISOFIT rendszerrel rögzítve több pozícióban dönthető. 
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Szövetkárpit – ProTect* 
Láthatatlan, de megbízható védelem a textilből 
készült autóülések és szőnyegek védelmére. A 
hipoallergén anyaggal visszamaradó foltok nél-
kül távolíthatja el a kárpitokról a szennyeződést.

Könnyűfém keréktárcsa – ProTect* 
A ProTect szilíciumalapú bevonattal óvja a 
keréktárcsa felületét a fékpor, az útviszonyok és 
az időjárás okozta szennyeződések ellen.

Karosszéria – ProTect* 
A külső fényezés és az oldalablakok eredeti 
megjelenésének fenntartásában segít azáltal, 
hogy láthatatlan, kerámiával erősített tömítést 
alakít ki a felületeken.

Javítófesték, ecsetes és spray kivitel
A fényezésen esett apróbb csorbák 
gyors és könnyű kijavítására.

* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota technikusra van szükség. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota márkaszervizével.

Elakadásjelző háromszög 
Sok európai országban kötelező 
a járművön elakadásjelző három-
szöget tartani, hogy a többi jár-
művezető időben értesüljön arról, 
hogy egy elakadt jármű vesztegel 
az úton.

Gondoskodás
Az életben gyakran az apró dolgok okoznak igazán nagy változást, a Toyota C-HR tartozékai sorából ezért nem maradhatnak ki az olyan tételek sem, amelyek 
Önről és autójáról gondoskodnak.

Fényvisszaverő mellény
Fontos felkészülni a váratlanra. Látni 
és látszani: ez a személyes biztonság 
legfőbb szabálya minden időjárási 
körülmények között.

Elsősegélykészlet
Mindent megtalál benne, ami 
nélkülözhetetlen a kisebb 
sérülések kezeléséhez. Az 
ehhez szükséges felszerelé-
sek higiénikus és kényelmes 
tárolására terveztük.

Biztonsági egységcsomag
A csomag egy tetszetős táskában elhelyezett 
elakadásjelző háromszöget, elsősegélykész-
letet és fényvisszaverő mellényt tartalmaz.

A Toyota eredeti autóápolási kellékei minden 
eshetőségre megoldást jelentenek. Segítsé-
gükkel fenntarthatja autója újszerű megjele-
nését.
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