
Príslušenstvo



Osobitá, dynamická, sebavedomá.

Charakter Toyoty C-HR hovorí: Buďte sami sebou.

Presne k tomu Vám dopomôže originálne 
príslušenstvo Toyota. 

Príslušenstvo podporujúce 
štýlovosť, praktickosť a 

inovácie dáva slobodu 
vybrať si presne tú 

cestu, ktorá Vám 
vyhovuje.

Pakety príslušenstva pre 
Toyotu C-HR sú špecifi cky 

zamerané a starostlivo 
kombinujú ponúkané prvky tak, aby 

účelne zvýšili hodnotu vozidla podľa 
Vášho osobného životného štýlu.



 Paket Parking
- Predné a zadné parkovacie 

senzory

Paket Exteriér
- Okenné defl ektory predné
- Defl ektor kapoty
- Lapače nečistôt – zásterky

Paket Transport
- Ťažné zariadenie vrátane 

elektroinštalácie
- Zadný nosič bicyklov

Paket Interiér
- Úchyt na hlavovú opierku 

s háčikmi + držiak tabletu
- Horizontálna sieť do 

batožinového priestoru



 Paket Praktik

 Ochranná fólia 
pod kľučky dverí

 Ochranné lišty 
rohov nárazníkov

 Ochranná lišta 
zadného nárazníka
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 Ochranná lišta 
zadného nárazníka

 Ochranné lišty rohov nárazníkov

Každodenná prevádzka je tá pravá téma pre paket Praktik. 

Ochranné prvky sú volené presne tak, aby chránili Vaše 
vozidlo tam, kde je to najviac potrebné. A navyše 

dokonale ladia s dizajnom celého vozidla.

 Ochranná fólia pod kľučky dverí
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 Paket Štýl

Výrazné hrany, ostro rezané línie, elegantná 
aerodynamika. Na Toyote C-HR nenájdete 

nič pasívneho ani váhavého. 

Pridajte príslušenstvo z paketu 
Štýl s precízne tvarovanými 

spodnými krytmi a pocit 
nespútanej energie bude 

o to výraznejší.

Zadný spodný kryt

Predný spodný kryt
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 Chrómovaná lišta predného nárazníka

 Chrómované bočné lišty

Príslušenstvo z paketov je k dispozícii aj jednotlivo.
Viac informácií o celej ponuke získate u autorizovaných predajcov Toyota.
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 Chrómovaná lišta 
na zadných dverách

 Chrómované
bočné lišty

Ladná a elegantná. Decentná a pritom 
výrazná. 

Toyote C-HR pridáva paket Chróm 
výrazné prvky na prednú, bočnú 

i zadnú časť vozidla 
a zvýrazňuje jej skutočnú 

eleganciu. Každý 
z prvkov je 

zdôraznením jej 
úžasného 

štýlu.

 Chrómované rámčeky 
hmlových svetiel

 Paket Chróm

9



 Modrá dekoratívna súprava Modré stredové krytky kolies
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Vy.

Vy ste tým, kto rozhoduje 
pri práci so štýlovým 

príslušenstvom Toyota C-HR.

Vy volíte výraz.

Vyberte farebné zvýraznenie vozidla 
pomocou modrej alebo červenej súpravy 

dekoratívnych polepov (predné, bočné a zadné) 
a samostatných stredových krytiek kolies.

 Vylaď svoju Toyotu C-HR

Červená  dekoratívna súprava
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Colour Pack

Strieborná Biela Bronzová Červená Limetkovo 
zelená

Modrá

Predná lišta

Rámčeky hmlových svetiel

Stredové krytky kolies

Kryty spätných zrkadiel

Bočné lišty

Spodná lišta piatych dverí

Farba vytvára emócie. Symbolizuje to, ako sa cítite a ako chcete byť vnímaní. 
Farby na mieru pre Toyotu C-HR dávajú priechod vnútornému ja, 

pretože v kombinácii so zvoleným príslušenstvom 
ponúkajú veľkú škálu nádherných odtieňov.
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 Farby na mieru   

 Predná 
lišta

 Stredové 
krytky kolies

 Bočné
lišty

 Kryty spätných
zrkadiel

 Rámčeky 
hmlových svetiel

 Spodná lišta 
piatych dverí
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Colour Pack
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       Limetkovo zelená

Bronzová spodná lišta piatych dverí
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Colour Pack
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Strieborná predná lišta
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Strieborná spodná lišta piatych dverí
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 Bočná spodná 
ozdobná lišta

Predný spodný kryt
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 Štýl

Spodná lišta
piatych dverí

Bočný spodný 
ochranný rám
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Päťlúčová stredová krytka 
zdôrazňuje logo Toyota a je 

viditeľným doplnkom 
jedinečného charakteru 

Vašej Toyoty C-HR.
racite 
c 17"
racracracrararacraaaacaraaaaraaaaa ite 
c 1c 1c 17"777777777777777777

Ponuka zliatinových diskov kolies Toyota 
ukazuje bohatstvo moderných designov 

schopných personifi kovať každého 
jednotlivca. Ale ktorý z nich je 

vhodný práve pre Vás? 
Starostlivo zvolené tvary 

Toyoty C-HR tvoria 
pozoruhodnú paletu 

možností, ako 
vyjadriť vlastnú 

kreativitu.

h

g

a 17" zliatinové disky strieborné         
b 17" zliatinové disky antracitové brúsené                         

c 17" zliatinové disky matné čierne                        
d 17" zliatinové disky čierne brúsené

e 18" zliatinové disky čierne brúsené (10 dvojitých lúčov)                      
f 18" zliatinové disky čierne (10 dvojitých lúčov)   

g 18" zliatinové disky lesklé strieborné (10 dvojitých lúčov)    
               

h 18" zliatinové disky matné čierne (5 dvojitých lúčov)                  

Stredové 
krytky sú 

k dispozícii 
v 3 farbách: lesklá 

čierna, matná čierna 
a lesklá strieborná.

Zliatinové disky koliesg

h

Z

21



Z hľadiska skutočného pohodlia sa nedá 
nič porovnávať s originálnym koženým 

interiérom Toyota. Vyzerá tak 
dobre, ako je príjemný na dotyk 

a zvyšuje pohodlie pri 
každej jazde, či už len 

tak po meste alebo 
na dlhej ceste po 

diaľnici.

Čierna koža Čierna koža so sivými detailmi Čierna koža s purpurovými detailmi
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Kožené sedadlá
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Hnedá a béžová perforovaná koža Čierna perforovaná koža Alcantara 
s modrým základom

Kožené interiéry sú k dispozícii vo verziách Premium a Standard.
Interiér Premium je celý vyrobený z prírodnej kože, zatiaľ čo Standard je vyrobený 

čiastočne z prírodnej kože (predná časť) a čiastočne zo syntetickej kože.

Farba aj materiálové zloženie sa môže čiastočne líšiť od údajov v tomto katalógu.

24



25



26



Multimediálny systém Toyota Touch® 2 umožňuje 
ľahký prístup do sveta informácií a zábavy. Všetko je 

zobrazené pomocou plnofarebnej grafi ky na dotykovom 
displeji s jednoduchým ovládaním. Navigácia Go a Go 

s rozšírenými funkciami ho dopĺňajú o plnohodnotnú 
navigáciu s pokrytím takmer celej Európy. Obsahuje aj špeciálne 

aplikácie, ako napríklad 3D mapy miest, hlasové ovládanie, 
hovorený text a trojročnú bezplatnú aktualizáciu máp.

Navigácia s multimediálnym systémom

 Google Street View™
Google Street View™ Vám 

umožňuje zobraziť okolie Vašej 
súčasnej polohy alebo cieľa cesty, pričom 

môžete súčasne sledovať počasie alebo 
parkovacie možnosti miest kam smerujete.

Zdokonalená navigácia
Navigácia je vytvorená tak, aby bola užívateľsky prívetivá, obsahuje 

hlasové ovládanie, 3D mapy miest, aktuálne informácie o prevádzke a ďalšie 
špeciálne aplikácie.
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 Zábava pre
 spolucestu

júcich

 
Ramienko na šaty

Ideálne tvarované ramienko slúži 
na optimálne uloženie bundy 

do priestoru za sedadlom 
tak, aby sa nemohla 

pokrčiť.
 Polohovací 
držiak tabletu 
Zasúva sa 
jednoducho 
do dokovacej 
jednotky, čím vytvára 
pevnú základňu pre 
použitie prakticky 
akéhokoľvek tabletu. 
Môžete si ho nastaviť podľa 
veľkosti tabletu, umiestniť 
na výšku alebo na šírku, a tiež 
sklopiť do najvhodnejšieho uhla pre 
sledovanie obrazovky.

4.  Toyota 4G Hotspot 
(informácie o dostupnosti získate 
u autorizovaných predajcov Toyota)
Poskytuje mobilné pripojenie až pre 
10 WiFi zariadení súčasne vrátane 
telefónov, tabletov a laptopov. 
Do vozidla sa bezpečne inštaluje 
s pripojením priamo k elektrosústave 
vozidla pre zaistenie stáleho napájania.

-  Cielene navrhnutý pre použitie vo 
vozidle.

-  Vysokorýchlostná duálna anténa 
zlepšuje príjem signálu a minimalizuje 
Dopplerov efekt.

-  Podpora väčšiny GSM operátorov.
-  Prívetivé užívateľské rozhranie 

umožňujúce spresniť napr. parametre 
pripojenia.

-  Jednoduché použitie s on/off  
tlačidlom a farebnými diódami 
informujúcimi o stave a činnosti.

-  Bez technických problémov, ktoré 
sprevádzajú použitie telefónu 
ako hotspotu a bez obmedzení od 
poskytovateľov internetu.

-  Zahrnuté v záruke Toyota.

1.  Prenosný DVD prehrávač
Prenosné zariadenie, ktoré môže 
byť použité aj doma s príslušným 
napájacím adaptérom. Má 7" obrazovku, 
multimediálnu kompatibilitu, USB a SD 
sloty a AV vstup pre chytrý telefón.

2.  Bezdrôtové infračervené slúchadlá
Stereo vysokej kvality s vlastným 
ovládaním hlasitosti. Slúchadlá
sa automaticky vypnú, ak nejakú dobu 
neprijímajú žiaden signál,
aby šetrili energiu.

3.  Držiak pre iPad®
Poskytuje stabilnú základňu pre 
cestujúcich, aby mohli použiť svoj 
iPad® aj počas jazdy. K dispozícii tiež 
s voliteľným adaptérom pre iPad Air®.

Modulárny systém sústredený okolo pevnej napájanej dokovacej 
jednotky šikovne zabudovanej do operadla predného sedadla 
Vášho vozidla poskytuje cestujúcim skutočnú fl exibilitu pri 
využívaní zábavných programov.

Pri rodinných výletoch môžete napríklad použiť 
dokovaciu jednotku pre pripojenie takých 
zariadení, akými sú prenosný DVD
prehrávač alebo držiak pre iPad®. 
Na služobnej ceste môžete do
prázdneho držiaka zasunúť 
ramienko na šaty a uchrániť tak 
svoje sako pred pokrčením. 
Dokovacie jednotky 
môžete inštalovať do
oboch predných 
sedadiel.
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Osvetlenie 
interiéru
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Ľudia sú rôzni.

Príslušenstvo pre Toyotu C-HR 
s touto odlišnosťou počíta a reaguje na ňu 

ponukou radu zdokonalení týkajúcich sa 
individuálneho pohodlia a úžitku. Každé z nich v sebe 

vyvažuje všetky zložky: štýl, formu aj funkčnosť.

 Pohodlie

 Organizér nákladu

Vyh
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 Preprava a funkčnosť

Toyota C-HR je inšpiráciou. 

Je to vozidlo do mesta i na zaslúženú 
dovolenku. Príslušenstvo pre 

prepravu bicyklov a ďalších 
predmetov umožňuje vysokú 

fl exibilitu pri zaobchádzaní 
so všetkým, čo chcete 

a potrebujete vziať 
so sebou.

 Vertikálna sieť do batožinového priestoru
Strešný nosič

 Strešný nosič bicyklov Thule Ski box

Ťažné zariadenie
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 Zadný nosič 
bicyklov

 Strešný nosič 
s nosičmi lyží a snowboardov
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Príslušenstvo Toyota pomáha udržať vizuálnu 
kvalitu interiéru aj exteriéru Vášho vozidla na 

neskutočne vysokej úrovni. Široká škála 
produktov ponúka spoľahlivú ochranu 

povrchu pred opotrebovaním, 
bežnými odreninami 

a škrabancami.

 Textilné podlahové koberce

 Defl ektor kapoty

 Plastová rohož batožinového priestoru

Ochrana
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 Ochranná lišta 
zadného nárazníka 

(nerezová oceľ)*

 Ochranné lišty 
rohov nárazníkov

 Okenný
defl ektor

 Lapače nečistôt

* k dispozícii aj v čiernom nelakovanom plaste
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Oceľové disky kolies
Sú tvarované pre použitie 
so zimnými pneumatikami. 
V ročných obdobiach 
s nepriaznivým zimným 
počasím môžete kolesá 
jednoducho vymeniť a vyhnúť 
sa tak drahému prezúvaniu 
kolies.

 Parkovacie senzory 
Aj u tak dobre ovládateľného vozidla ako je Toyota C-HR, sú pri parkovaní v úzkych miestach 
parkovacie senzory užitočnou pomocou pri prevencii nechceného poškodenia laku. Ultrazvukové 
senzory v predných a zadných nárazníkoch sú spojené s vnútornou zvukovou signalizáciou, ktorej 
tón zvyšuje frekvenciu tak, ako sa vozidlo približuje k prekážke.  

 Bezpečnosť a istota
Bezpečná, spoľahlivá, pripravená. Toyota C-HR je úžasné vozidlo 
s bezpečnostnými prvkami už v štandardnej výbave. Doplnenie o parkovacie 
senzory a zimné pneumatiky Toyota mu poskytne ďalšiu dávku istoty 
a bezpečia.

 Bezpečnostné zámky
zliatinových diskov kolies
Kruhový profi l a unikátny 
kódový kľúč Vám pomôže 
zabezpečiť cenné zliatinové 
disky kolies pred odcudzením.

 Vypínač signalizácie 
parkovacích senzorov
Vypínač na palubnej doske 
Vám umožňuje zvukovú 
signalizáciu vypnúť.

 Predné a zadné parkovacie 
senzory
Parkovacie senzory majú 
rovnaké farebné prevedenie 
ako nárazníky Vášho vozidla.



 Detské sedačky
Široká škála detských sedačiek Toyota je pripravená pre všetky vekové skupiny. Pri ich výrobe sa nič neponechalo 
náhode: upevnenie je bezpečné, látka je odolná a tvar sedačky zaisťuje ako bezpečnosť, tak aj pohodlie. 

 Detská bezpečnostná sedačka Baby-Safe Plus
Pohodlie a ochrana pre deti od narodenia do veku 
12-15 mesiacov (do hmotnosti 13 kg).

Vlastnosti
-  Päťbodové popruhy s rýchlym nastavením.
-  Ochrana pred bočným nárazom pomocou hlbokých, mäkko 
čalúnených bočníc.

-  Indikátor správneho upevnenia sedačky a opierky nôh.
-  Mäkko čalúnený vankúš pod hlavou pre prirodzenú polohu 

pri spaní.
-  Držadlo s fi xáciou v 3 polohách.

Konštrukcia pre sedačku Baby-Safe Plus  (k dispozícii 
aj samostatne)
-  Sedačka Baby-Safe Plus sa do konštrukcie jednoducho vloží 

pomocou nasadzovacích zámkov.
-  Opierka nôh pre zaistenie mimoriadnej stability.
-  Fixačná vzpera zaisťuje bezpečnú polohu a redukciu pohybu 

sedačky.
-  Ľahko prístupné tlačidlo v prednej časti konštrukcie pre 

uvoľnenie sedačky.

 Detská sedačka Duo Plus
Pre deti vo veku od 8 mesiacov do 4 rokov (od 9 do 18 kg).

Vlastnosti
-  Osový systém redukujúci pohyb dieťaťa v sedačke smerom 

dopredu.
-  Päťbodové popruhy s rýchlym nastavením.
-  Ochrana pred bočným nárazom pomocou hlbokých, mäkko 
čalúnených bočníc.

-  ISOFIX ramená, ktoré sa zasunú pre bezpečnú inštaláciu 
a vysunú pre ľahké používanie sedačky.

-  Ochranný vankúšik na hruď.
-  Výškovo nastaviteľná opierka hlavy a nastavenie popruhov 

ovládané jednou rukou.
-  Držadlo s fi xáciou v 3 polohách.
-  Uťahovače popruhov uľahčujú uloženie a vybratie dieťaťa 

do a zo sedačky.

 Detské sedačky Kid a Kidfi x
Výškovo nastaviteľná pre deti od 4 do 12 rokov (od 15 do 36 kg).

Vlastnosti
-  Ľahko prístupná dráha pre bezpečnostné pásy.
-  Názorné vodidlo pre správne vedenie bezpečnostných pásov 

cez ramená a panvu dieťaťa.
-  Polohovateľné operadlo sedačky umožňuje jej inštaláciu 

v širokom spektre rôznych typov áut.
-  Opierka hlavy nastaviteľná výškovo do 11 polôh.
-  Umývateľný povrch.
-  Vysúvacie klinky umožňujú nastaviť sklopenú polohu.
-  Sedacia časť a operadlo sa dajú od seba oddeliť a uložiť 

samostatne.

Kidfi x (rovnaká výbava ako predchádzajúca, navyše obsahuje:)
-  Indikátory potvrdzujúce, že ISOFIT upínací systém je 

v správnom prevádzkovom stave.
-  Plynulá polohovateľnosť s fi xáciou systémom ISOFIT.
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Opravný lak v ceruzke alebo v spreji 
Rýchly a ľahký spôsob opravy malých poškodení laku karosérie.

Výstražný trojuholník 
Zákonná požiadavka v mnohých európskych krajinách. 
Trojuholník dáva ostatným vodičom zreteľnú výstrahu, ak ste 
prinútení na vozovke zastaviť.

VýVýsttraž ýžný ttr jojuh lhol íkník

 Starostlivosť o vozidlo
Niekedy sú to len maličkosti, ktoré vytvárajú veľké rozdiely. Príslušenstvo Toyota počíta aj s detailmi, ktoré sa pomáhajú starať o vozidlo i cestujúcich.  

Refl exná vesta  
Základná pomôcka pre nepredvídané situácie. 
Vidieť a byť videný – to je zlaté pravidlo osobnej bezpečnosti.

Lekárnička
Všetky nevyhnutné potreby pre ošetrenie drobných poranení sú 
úhľadne uložené v prenosnom puzdre, ktoré im zaručuje 
nevyhnutnú hygienu a praktický úložný priestor.

Bezpečnostná súprava
Výstražný trojuholník, lekárnička a refl exná vesta v jednom 
užitočnom puzdre.

Originálne produkty Toyota určené pre starostlivosť o vozidlo 
ponúkajú vysoko kvalitné riešenie pre každú situáciu a pomáhajú 
udržať vzhľad Vášho vozidla na rovnakej úrovni, ako keď bol nový.
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 Ochrana zliatinových diskov kolies ProTect*

Ochranný nástrek na báze kremíku chráni povrch zliatinových 
diskov kolies pred ušpinením spôsobeným prachom z bŕzd alebo 
vodou či nečistotami z povrchu vozoviek.

 Ochrana karosérie ProTect*

Pomáha udržiavať vzhľad laku a bočných okien vozidla 
v pôvodnej kvalite pokrytím povrchu priehľadným tvrdým 
keramickým povlakom.

* Toyota ProTect vyžaduje profesionálnu aplikáciu školených odborníkov Toyoty. Podrobnosti získate u autorizovaného predajcu Toyota. 

 Ochrana látkových poťahov ProTect*
Spoľahlivý, aj keď neviditeľný, ochranný povlak pre textilné 
poťahy a podlahové koberce. Je hypoalergénny a umožňuje 
zotrieť nečistoty z látky bez toho, aby po sebe zanechali škvrny.
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Na všetko originálne príslušenstvo Toyota sa vzťahuje záruka 3 roky/100 000 km v prípade montáže na nové vozidlo. V ostatných prípadoch platí záruka 2 roky. Vzhľad, špecifi kácie 
a príslušenstvo podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Podrobné informácie o kompatibilite Vášho modelu vozidla s príslušenstvom uvedeným v katalógu získate 
u autorizovaného partnera Toyota. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme ani žiadnym prostriedkom bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti Toyota. Upozornenie: Vyobrazené vozidlá a detailné špecifi kácie sa môžu líšiť od ponúkaných špecifi kácií vozidiel a príslušenstva v SR. Viac informácií 
nájdete na www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho autorizovaného predajcu Toyota.
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