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TARIFE
Motor
1.2 Turbo 4x2
1.2 Turbo 4x2

Putere
116 CP
116 CP

Versiune
C-enter MT
C-enter CVT

Cod

Preț
fără TVA

Preț
cu TVA

H52DNL0000
H52CNL0000

17.800 €
19.000 €

21,182 €
22,610 €

MT= transmisie Manuală; CVT = transmisie variabilă continuu

DATE TEHNICE
Motor/Transmisie/Versiune
Capacitate (CC)
Putere maximă (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Transmisie (Manual/Automat)
Tracțiune (tip)
Viteză maximă (km/h)
Accelerație 0-100 km/h (sec)
Combustibil
Consum mixt WLTP (l/100 km)
Emisii CO2 WLTP(g/km)
Normă de poluare
Capacitate rezervor (litri)
Capacitate maximă de tractare (kg)
Dimensiuni (L x l x h) (mm)
Dimensiuni portbagaj (litri)
Garda la sol (mm)

1.2 Turbo
1197
85 (116)/5000
185/1500-4000
6 M/T
4x2
190
10,9

CVT
4x2
185
11,1
Benzină

6,9
155

7,3
165
EURO 6
50

1300

1100
4360 x 1795 x 1565
377
160

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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DOTĂRI
EXTERIOR
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, reglabile electric și
încălzite, cu semnalizator integrat
Oglinzi pliabile electric
Jante din aliaj 17" cu anvelope de dimensiunea 215/60 R17

C-enter




Jante din aliaj 18" cu anvelope de dimensiunea 225/50 R18 (design 5
spite duble C-ult Style / 10 spite duble C-lassy)

Sistem "Follow Me Home"
Lumini de zi cu LED
Lampă suplimentară lunetă stop cu LED
Faruri cu halogen
Faruri LED cu auto-nivelare
Triple spate LED
Proiectoare ceață
Proiectoare ceață LED
Semnalizator progresiv LED
Geamuri spate cu tentă verde










Geamuri laterale și spate fumurii
Antenă radio în formă de aripioară dorsală rechin
Roată de rezervă cu uz temporar
Kit reparație pană
Ștergătoare parbriz, cu senzor de ploaie cu pornire automată
Eleron spate
Lumini de curtoazie oglinzi exterioare

INTERIOR
Aer condiționat dual cu reglare automată
Toyota Touch 2 (sistem inteligent de acces și control al funcțiilor
on-board, cu ecran tactil color de 8") cu 6 boxe și Bluetooth
Toyota Touch&Go Plus: Toyota Touch / Sistem de navigație cu






C-enter



posibilitate vizualizare 3D, ghidare vocală în 15 limbi**; recunoașterea vocii
este disponibilă în 11 limbi**; acces Google Local Search; funcție de
trimitere/recepționare SMS**.

Sistem audio JBL, creat special pentru C-HR - 9 difuzoare
Port USB
Comenzi audio pe volan




NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

C-HR benzină
Aprilie 2019

INTERIOR
Volan reglabil în înălțime și adâncime, îmbrăcat în piele
Volan încălzit
Oglindă interioară electrocromatică (cu efect anti-orbire)
Geamuri electrice față-spate
Scaun șofer reglabil manual

C-enter





Scaun șofer cu suport lombar electric
Scaun șofer și pasager încălzite
3 tetiere spate
Ecran Multi-Info TFT color de 4,2``
Dezaburire lunetă cu temporizator
Tapițerie textilă






Tapițerie parțial piele - piele maron și material textil negru
Scaune față sport
Banchetă rabatabilă fracționat 60:40 - sistem Easy Flat, cu poziție
spătar reglabilă
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele





Inserție decorativă pe planșa de bord: argintiu inchis
Inserție decorativă argintiu închis pe planșa de bord
Ornamente ușă în culoarea piano black și maron închis
Cotieră centrală și planșă de bord (zona superioară) în culoare negru
Cotieră centrală și planșă de bord (zona superioară) în culoare
maron-închis
Tehnologie de umidificare și ionizare Nanoe® - particule nanoe®
microscopice cu rol în purificarea aerului din interior

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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SIGURANȚĂ
Airbag-uri frontale șofer & pasager + airbaguri laterale față
Airbag-uri tip cortină
Airbag pentru genunchii șoferului
Direcție asistată electric (EPS)
ABS & EBD & BA
Sistem de asistență la pornire din rampă - HAC
Sistem de avertizare asupra presiunii din pneuri (TPWS)
Tetiere scaune față dotate cu sistem WIL
Sistem de control al stabilității la tractare (TSC)
Dezactivare airbag pasager
Închidere centralizată cu telecomandă
Sistem de control al stabilității plus VSC+ și al tracțiunii TRC
Toyota Safety Sense:
- Sistem de siguranță Pre-Impact (PCS)
- Cruise Control adaptiv (ACC), cu limitator de viteză (ASL)
- Sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDA)
- Sistem de comutare automată între faza lungă și faza scurtă (AHB)
-Sistem de asistență pentru marcaje rutiere (RSA)

C-ENTER














Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Sistem de avertizare a traficului din spatele mașinii (RCTA)
Sistem Smart Entry & Push Start
Cameră video pentru marșarier
Senzori parcare față, spate și laterali
Sistem de asistență la parcare (SIPA) (parcare paralelă și
perpendiculară)



NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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CULORI ȘI TAPIȚERII
Culoare exterioară
Mono-tone

Cod

Preț cu
TVA

C-enter

Alb
Alb perlat**
Argintiu*
Gri închis*
Espresso* NOU
Negru*
Roșu Tokyo perlat**
Cyan*
Albastru electric*
Gri metal*

040
070
1F7
1G3
4W9
209
3T3
8W9
8X2
1K0

0€
614 €
416 €
416 €
416 €
416 €
614 €
416€
416 €
416 €












Culoare exterioară
Bi-tone

Cod

Preț cu
TVA

C-enter

2NA
2NB

1099 €
901 €

2NF

1099 €

2NH

901 €

2RV
2NK

901 €
901 €

Alb perlat și negru**
Gri închis și negru*
Roșu Tokyo perlat și
negru*
Albastru electric și
negru*
Cyan și negru*
Gri metal și negru *

Interior - Tapițerie
Negru - textil
Negru - parțial piele - cu inserție in nuanță
maron închis

C-enter


NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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ACCESORII LA PRETURI SPECIALE (RON)

Tip oferta

Descriere accesoriu

Cod accesoriu

Pret
Lista
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(cu
TVA)

Pret special

Plasa orizontala portbagaj

PW250-10001

202

172

205

Pret special

Set covorase cauciuc, fata - spate,
tractiune 4x2

PW210-10006

433

325

386

Pret special

Set covorase cauciuc, fata - spate,
tractiune 4x4

PW210-10012

433

325

386

PW308-00000

1,883

1,507

1,793

1,257

1,068

1,271

660

561

668

Pret special

Cutie plafon pentru bagaje Thule Pacific
200
Bare transversale plafon

Pret special

Toyota Protect caroserie

Pret special

Suport pliabil pentru biciclete

PW301-10005
PZ41A-BP00180
PW962-02001

2,906

2,616

3,113

Pret special

Plasa verticala pentru bagaje

PW250-10000

202

172

205

Pret special

Covoras portbagaj

PW241-10004

267

227

270

Pret special

Trepte laterale

3,281

2,789

3,319

Pret special

Kit senzori presiune roti

830

664

790

Pret special

Set antifurt roti

PW388-10001
42607-F4020VK
PW456-00000

164

139

166

Pret special

Kit protectii margini laterale bara
fata/spate

PW177-10000

372

316

376

PW178-10001

416

354

421

PW178-10002
PW18A-10100JC
PW156-1000001
PW156-10000DH
PW156-10000GF

208

177

211

661

529

630

1,007

806

959

1,007

806

959

1,007

806

959

Pret special

Pret special

Placuta protectie bara spate - otel
inoxidabil
Film protectie bara spate

Pret special

Set stickere exterioare - culoare albastra

Pret special

Set praguri laterale cromate

Pret special

Set praguri laterale - culoare rosu metalic

Pret special

Set praguri laterale - culoare verde lime

Pret special

Ornament cromat capota portbagaj parte superioara

PW405-1000101

606

485

577

Pret special

Set deflectoare vant usi

PW162-10000

440

352

419

Pret special

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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Tip oferta

Descriere accesoriu

Cod accesoriu

Pret
Lista
(fara
TVA)

Pret special

Kit iluminare interior - LED albastru - CVT

PW527-10003

786

629

748

Pret special

Sistem alarma

1,336

1,095

1,304

Pret special

Kiit piele standard - culoare neagra

5,731

5,158

6,138

Pret special

Kit piele standard Alcantara - culori
negru/albastru

PW625-10000
PW220-10600C2
PW220-10603CK

5,907

5,317

6,327

Pachet jante
otel 17"

Set jante otel 17"

42611-F4010

2,521

2,017

2,400

Pachet jante
aliaj 17"

Set jante aliaj 17"- culoare argintiu

PW457-10001ZC

4,895

3,916

4,660

Pachet jante
aliaj 17"

Set jante aliaj 17" - culoare negru mat

PW457-10001YB

5,073

4,058

4,829

Pachet jante
aliaj 17"

Set jante aliaj 17" - culoare neagra

PW457-10001MB

5,295

4,236

5,041

Set jante aliaj 18"- culoare neagra

PW457-10004MB

Set capacele cromate - culoare negru
lucios

5,961

4,526

5,386

PW458-10000

Set jante aliaj 18"- culoare negru mat

PW457-10003YB
5,848

4,525

5,384

901

792

943

815

741

882

3,036

2,429

2,890

Pachet jante
aliaj 18"

Pachet jante
aliaj 18"

Set capacele cromate - culoare negru
lucios
Set piulite jante
Kit sistem asistenta parcare fata

Pachet Safety
1

Carlig tractare detasabil vertical
Cablaj electric 13 pini

PW5D0-10000

Set 2 senzori parcare

Kit sistem asistenta parcare spate
Set 2 senzori parcare, nevopsiti - 180
grade
Set 2 senzori parcare, nevopsiti

Kit carlig
remorcare

Pret
Oferta
(cu
TVA)

90942-01033
PW501-10101
PW501-00700XX
PW501-0070000
PW501-10001
PW501-0070100
PW501-0070000
PW960-10000

Set 2 senzori parcare, nevopsiti

Pachet Safety
2

PW458-10000

Pret
Oferta
(fara
TVA)

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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Tip oferta

Pachet
Protection
Pachet
Adventure

Descriere accesoriu

Cod accesoriu

Protectie metalica bara spate

PW178-10001

Set aparatori noroi fata&spate

PW389-10000

Ornamente de aluminiu pentru praguri

PW382-10000

Masca bara fata

PW417-10000

Ornament inferior bara spate

PW415-10000
PW401-1000001
PW156-1000001
PW401-1000101
PW405-1000001

Ornament bara fata
Pachet Style
Exterior

Ornamente laterale cromate
Ornamente proiectoare fata
Ornament inferior capota portbagaj

Pret
Lista
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(cu
TVA)

1,092

952

1,133

3,057

2,500

2,975

2,385

1,908

2,271

*Preturile nu includ manopera. Accesoriile din interiorul pachetelor pot fi achizitionate si separat la preturi
speciale.

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

