
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Toyota Toyota C-HR - MY'20 (2020)
Szczegóły oferty 

Wybrany model Toyota C-HR - MY'20
(2020)

Rok produkcji 2020
Nadwozie 5-drzwiowy SUV
Silnik 1.8 Hybrid 122 KM
Skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna 4x2
Wersja Comfort
Kolor 1G3 Royal Grey (1G3)

Cena specjalna dla Państwa firmy

94 339 PLN

Cena specjalna dla Państwa firmy
Całkowita cena katalogowa 115 600 PLN
Całkowita wartość udzielonego rabatu -21 261 PLN
Cena specjalna 94 339 PLN

Przyjmiemy Państwa dotychczasowy
samochód używany w rozliczeniu.

Flota
Liczba samochodów 1
Rabat flotowy -19%



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 111 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

1G3 Royal Grey (1G3) 2 500 zł

alarm + dywaniki 1 200 zł

Cena całkowita 115 600 zł

Całkowita wartość udzielonego rabatu -21 261 zł

Cena specjalna 94 339 zł

Wszystkie ceny wyposażenia dodatkowego zawierają koszt montażu. Ceny oraz rabaty zawarte powyżej stanowią integralną całość. W przypadku zmiany
parametrów kalkulacji mogą one ulec zmianie.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Kalkulacja nr
573585/1/2020

Z dnia
02.10.2020

Ważna do
01.11.2020

Toyota Toyota C-HR - MY'20 (2020)
Kalkulacja dla Państwa firmy 



Bezpieczeństwo i nowe technologie

Fotele

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

Komfort i funkcjonalność

Komfort i funkcjonalność

Koła i opony

Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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573585/1/2020
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Ważna do
01.11.2020

Toyota Toyota C-HR - MY'20 (2020)
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2) 

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)•
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu•
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)•
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)•
Elektryczny hamulec postojowy•
Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)•
System automatycznego powiadamiania ratunkowego
(eCall)

•

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych
tylnych siedzeniach (ISOFIX)

•

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)•
System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)•
Trzecie światło stopu w technologii LED•
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)•
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera•

Fotele z profilowanym podparciem bocznym•
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40•

Immobilizer•

Centralny zamek sterowany zdalnie•
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Elektrycznie regulowane szyby przednie•
Elektrycznie regulowane szyby tylne•
Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb
kierowcy i pasażera pierwszego rzędu oraz pasażerów
drugiego rzędu

•

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej•
Kamera cofania•
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)•
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy•
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera•
Oświetlenie schowka•
Podgrzewane lusterka zewnętrzne•
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy•

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera•
Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie
pasażerskiej

•

Przycisk na kierownicy do obsługi telefonu•
Przycisk na kierownicy do sterowania automatycznym
ogranicznikiem prędkości (ASL)

•

Przycisk na kierownicy do sterowania układem
asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA)

•

Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio•
Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach•
Schowek w konsoli środkowej•
System oświetlenia wnętrza•
Szyby w przednich drzwiach z warstwą wygłuszającą•
Uchwyty w bagażniku do mocowania siatki•
Uruchamianie silnika przyciskiem•
Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego•
Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)•
Zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia
bagażu

•

17" felgi aluminiowe•
Zestaw naprawczy do opon•

Automatyczne światła drogowe (AHB)•
Automatyczny wyłącznik świateł głównych•
Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych•
System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu
silnika (Follow me home)

•

Światła do jazdy dziennej w technologii LED•
Światła główne w technologii LED (Basic LED)•
Światła przeciwmgielne•

Analogowy prędkościomierz•
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)•
Dolny przedni grill we wzorze plastra miodu•
Dyfuzor w kolorze czarnym•
Lakierowane klamki zewnętrzne•


