
НИВО НА ОПРЕМА 1.8 HYBRID E-CVT | 122 к.с. 2.0 HYBRID E-CVT | 184 к.с.

Евра Денари Евра Денари

CLUB / / 39,490 € 2.448.380,00 ден

CLUB Bi-tone* 36.990 € 2.293.380,00 ден 40.490 € 2.510.380,00 ден

GR SPORT / / 43.190 € 2.677.780,00 ден

TOYOTA C-HR

Важи од : 12.05.2023 г.

 10 години гаранција со Toyota Relax

 10 години бесплатна грижа за хибридната батерија 

*1.8 Hybrid CLUB -Ограничена количина на возила.



АКТУЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ЧЕКОР СО 
ВАШЕТО ВРЕМЕ!

TOYOTA SMART CONNECT

Услуги достапни преку нов мулти-медијален систем MM21 

Smart Connect услуги - “cloud” навигација, сообраќајни знаци, гласовен агент

Обезбедените услуги се вклучени во цената на автомобилот во рамките на 4-годишен план за претплата

TOYOTA SAFETY SENSE
Напредниот систем за активна безбедност Toyota Safety Sense е достапен во секое ниво на опрема без 
доплата.

Адаптивен темпомат

Асистент за напуштање на 
коловозната лента (LDA) со 
помош на управување и 
следење на замор на возачот

И дополнително, кон TOYOTA SAFETY SENSE (во зависност од нивото на опрема):

• Помош при паркирање: Интелигентни предни и задни сензори за паркирање со функција за 
автоматско сопирање

• Монитор за слепи точки (Blind Spot Monitor)

Систем Pre-Collision со функција 
за препознавање на пешаци во 
текот на денот и ноќта и 
велосипедисти во текот на денот

Автоматски долги светлаTOYOTA T-MATE
Toyota T-Mate го комбинира Toyota Safety Sense со други активни 
системи за помош при возење и паркирање за не само да го направи 
возењето полесно и побезбедно, туку и да ги заштити сите возачи и 
патници, како и другите учесници во сообраќајот во различни 
ситуации.

T-Mate пакетот се разликува во зависност од функциите достапни 
за одреден модел и/или ниво на опрема. 

ГЛАСОВНИ КОМАНДИ МЕДИУМИ “CLOUD”

*  само во држави кои 
се на листата за 
поврзување

** гласовниот асистент 
работи со одреден 
сет на јазици (без
македонски)

Безбедноста не е опција, тоа е стандард!

8-ИНЧЕН ДИСПЛЕЈ СО HD 
РЕЗОЛУЦИЈА

ИНТУИТИВЕН  
ДИЗАЈН

ГЛАСОВЕН АГЕНТ ** - носи паметно искуство на поврзувањето

ПОВЕЌЕ ОД 100 НАЧИНИ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА СО АВТОМОБИЛОТ

“Cloud” навигација

ТЕЛЕФОН НАВИГАЦИЈА

- НА РАЗБИРЛИВ ЈАЗИК

- -РАЗГОВОРЕН

- ИНФИРМАЦИИ ЗА  
ВОЗИЛОТО ГЛАСОВНИ КОМАНДИ

со можност за 
прилагодување

МУЛТИМЕДИЈА

ПОСТОЈАНО АЖУРИРАЊЕ БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ ЗА 
ВРЕМЕ НА ПРЕТПЛАТАТА И БЕЗ 
ПОТРЕБА ОД ПОВРЗУВАЊЕ СО 
ТЕЛЕФОН

СМАРТФОН ИНТЕГРАЦИЈА 
(БЕЗЖИЧНА ЗА APPLE  
CARPLAY И СО КАБЕЛ ЗА  
ANDROID AUTO)

ГЛАСОВЕН АГЕНТ
(СЕ АКТИВИРА 
ПРЕКУ КОПЧЕ НА 
УПРАВУВАЧОТ)

контрола од 
воланот

 10 години гаранција со Toyota Relax 

 10 години бесплатна грижа за хибридната батерија



НАДВОРЕШНОСТ

 Двобојни 18" алуминиумски бандажи со пневматици 225/50 R18
 Привремена, резервна гума инсталирана во багажникот
 Автоматски LED фарови со функција „follow me home“.
 LED дневни светла со автоматска активација при стартување на 

автомобило(Daytime Running Lights) 
 Регулирање на висината на фаровите од купето
 Странични ретровизори во боја на каросерија со вградени 

трепкачи, електрично подесување и греење
 Автомастки бришачи со сензор за дожд
 Систем за одмрзнување на задното стакло со тајмер за 

автоматско исклучување
 Задна врата која се отвора нагоре и спојлер со вградено 3-то LED 

стоп светло
 Антена во форма на перка од ајкула
 Браници и рачки на вратите во боја на каросерија
 Црни, офроуд калници и штитници на праговите
 Систем за ограничување на максималната брзина со контрола 

преку копчињата на воланот (ASL, Adjustable Speed  Limiter)
 Зелено тонирани стакла со UV заштита и топлинска изолација
 Дополнително затемнето задно стакло и странични стакла
 Систем за автоматско отклучување/заклучување на вратите и 

палење на моторот со копче (Smart Entry & Start System)

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

 Мултимедијален систем Toyota Smart Connect (стр.2):
- 8" екран во боја со висока резолуција, чувствителен на допир
- Задна камера во боја за помош при паркирање со визуелен приказ на 8" 

екран и насочување
- Аудио систем со 6 звучници
- Радио со FM / AM приемник 
- USB влез за поврзување на преносни MP3 уреди 
- Целосна контрола на iPod и MP3 плеер преку екранот чувствителен на 

допир
- Bluetooth® поврзување за мобилни телефони за разговори со 

слободни раце (Hands free), за репродуцирање на музика и 
автоматско преземање на телефонскиот именик

- Поради масовната дигитализација на музичките медиуми, 
Toyota Touch 2 поддржува само репродукција на аудио од 
дигитални медиуми (паметен телефон, USB меморија, MP3) и 
нема CD

- Пристап до СМС / е-пошта преку мобилен телефон поврзан со 
Bluetooth со пристап до интернет (Функцијата не е 
компатибилна со сите модели на мобилни уреди)

ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОР И ЛУКСУЗ

 Двозонски, електронски, автоматски клима уред со независна 
контрола за возачот и совозачот, функција за внатрешно кружење 
на воздухот и 3 автоматски режими на интензитет

 Електрични предни и задни прозорци со систем за заштита од 
приклештување 

 Кожен мултифункционален управувач со вградени команди за 
аудио системот, телефон и борд компјутер, Toyota Safety Sense и 
ограничувач на брзина

 Управувач прилагодлив во висина и длабочина (телескопски). 

 Рачка за трепкачи со one touch функција (3 повторувања за 
престројување на лента) и автоматско деактивирање

 Централна брава со далечинско отварање

 Повисоки и поизразени странични потпори на седиштата и 
потпирачите за грб (со посебни странични потпирачи за рамената) 

 Електрична рачна сопирачка

 Осветлување на внатрешноста и багажниот дел

 Одложено осветлување при влегување и излегување од возилото

 Штитници за сонце со вградени осветлени огледала за патниците 
напред

 Светла за магла вградени во предниот браник

 Рачно прилагодување на позицијата на предните седишта: 
надолжната положба и аголот на потпирачот за грб, висинско 
прилагодување

 Електрично прилагодување на потпората во делот на кичмениот 
столб- лумбално на возачкото седиште

 Греење на предните седишта на седечкиот дел и потпирачите за 
грб 

 Кожен тапацир на рачката на менувачот

 Преклопување на задните седишта до рамен под во однос 60:40 
преку рачка за преклопување, само со еден потег (систем Toyota 
Easy Flat)

 Подвижна, ролетна, заштитна прекривка во багажникот на нивото на 
горниот раб од задните седишта

 Потпирач за раце меѓу предните седишта со затворена преграда за 
предмети

 Затворена и осветлена преграда пред совозачот
 Преграда за мобилен телефон или предмети, 2 прегради за чаши меѓу 

двете предни седишта
 Електричен приклучок за 12V/120W во потпирачот за раце меѓу предните 

седишта
 Спортска инструмент таблa со два кружни инструменти симетрично 

поставени од двете страни на мулти-информацискиот дисплеј
 Мулти-информационен TFT 4.2" дисплеј во боја интегриран во инстумент 

табла
 Тапацир на седиштата во комбинација на текстил и еко кожа
 Црн тапацир на таванот
 Систем за следење на мртвата точка со индикација во страничните 

ретровозори ( BSM, Blind Spot Monitor)
 Систем за следење на сообраќај при возење наназад (RCTA, Rear Cross 

Traffic Alert)
 Предни и задни интелигентни сензори за паркирање со функција на 

автономно сопирање на автомобилот во случај на препрека
 Специјални прагови на вратите со лого Toyota C-HR (само за ниво CLUB)

НИВО НА ОПРЕМА

 10 години гаранција со Toyota Relax 

 10 години бесплатна грижа за хибридната батерија

CLUB

Достапен во следната еднобојна каросерија:
089, 1K3, 1L0, 1G3, 209, 3U5, 9AH, 785

Достапен во следните двобојни комбинации:
2VP (089/202), 2TH (1К3/202), 2VU (1L0/202), 2NB (1G3/202), 2TB  
(3U5/202), 2XE (9AH/202), 2XG  (1K3/1L0), 2XH (209/1L0), 2XF (9AH/1L0), 
2YB (785/202)



CUORE

(Дополнителна опрема
над ниво CLUB)

GR SPORT

НОВО
 19" алуминиусмки бандажи со комплет за поправка (само за 2.0 

HSD)

Достапен во следните двобојни комбинации:
2VP (089/202), 2TH (1К3/202), 2VU (1L0/202), 2NB (1G3/202),
2TB (3U5/202), 2XE (9AH/202), 2MQ (040/202),
2VF (1K6/202), 2YB (785/202)

НАДВОРЕШНОСТ

 Уникатен целосен GR Sport дизајн со бројни 
карактеристични надворешни елементи

 LED предни светла со специфичен GR Sport дизајн
 LED задни светла со секвенцијални трепкачи
 LED фарови за магла 
 Странични заштитни елементи за вратите со орнаменти во црн лак 
 18“ алуминиумски бандажи и привремена резервна гума (само за 1,8 

HSD)
 GR SPORT лого на вратата од багажникот
 Привремена резервна гума 

ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОР И ЛУКСУЗ

 Уникатен целосен GR Sport дизајн со бројни 
карактеристични внатрешни елементи 

 Греење на воланот обложен со перфорирана кожа и црвен 
шев 

 Уникатен GR Sport дизајн на седиштата ( Алкантара, опшиени со 
црвен и сив коцец и GR Sport лого) 

 Двозонски клима уред со nano-E јонизатор и навлажнувач на 
воздух

 Возачко седиште со електрични прилагодувања за должина, 
висина, наклон и лумбална потпора

 GR SPORT анимација на екранот на инстумент таблата
 Копче за стартирање со лого на GR SPORT

НОВО
 JBL Premium Sound висококвалитетен аудио систем со 9 

звучници (само 2.0 HSD)
 S-IPA интелигентен систем за паркирање (само за 2.0 

HSD)

 10 години гаранција со Toyota Relax 

 10 години бесплатна грижа за хибридната батерија 



Гумени патосници за купето  
PW21010006

5 000 Ден

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ПО ИЗБОР
ДОДАТОЦИ

Странични лајсни за вратите  PW1561000001 
(Chrome)  PW15610000BN (Grey 1K0)
PW15610000GF (Lime Green)
PW15610000DH (Red Mica 3T3)  PW15610000AG 
(White 058)

18 700 Ден

Roof Rack (кровни носачи) 
PW30110005

18 600 Ден

Странични скали (Side 
Steps) PW38810001

59 800 Ден

Алум. бандажи 18” и сензори за притисок 
PW457-10003-YB + 42607-F4020-VK

107 000 Ден

Дефлектор за преден капак  
PW42110000

6 800 Ден

Гумена подлога за багажник
PW24110004 - (за низок под со TRK)  
PW24110005 - (за среден под)
PW24110006 - (со привремена резервна гума)

5 000 Ден

Голем држач за скии или сноуборд 
PZ4030063600

9 000 Ден

3 000 Ден

Држач за велосипед  PW30800007

12 000 Ден

Сигурносни навртки за 
алуминиумски бандажи 
PW45600000

Заштитник на задниот браник Stainless steel  
PW178-10001

 10 години гаранција со Toyota Relax 

 10 години бесплатна грижа за хибридната батерија 

8 300 Ден
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1.2VP 089/202§ Бела перла/Црна, 2. 2NB 1G3/202* Графитно сива/Црна*, 3. 2TB 3U5/202§ Огнено црвена/црна, 4. 2TH 1K3/202* Небесно

сиво/црна, 5. 2VF 1K6/202* Динамично сиво/црна, 6. 2MQ 040/202 Бела/црна, 7. 2VU 1L0/202* Сребрена/црна, 8. 2XE 9AH/202* Аметист/црна,

9. 2XF 9AH/1L0* Аметист/сребрена, 10. 2XG 1K3/1L0* Небесно сиво/сребрена, 11.2XH 209/1L0* Црна/сребрена, 12. 2YB 785/202* Сино зелена/црна
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ЦВЕТОВЕ

 10 години гаранција со Toyota Relax

 10 години бесплатна грижа за хибридната батерија 

Цена за боја– Металик 500 € ( 31,00,00 ден)., бисерна (перла) 700  € ( 43,400,00 ден)
БОИ



ТЕХНИЧКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ

1.8 HYBRID 2WD E-CVT 2.0 HYBRID 2WD / E-CVT

Тип на погон 2WD / Задвижување на 
предните тркала

2WD / Задвижување на 
предните тркала

Трансмисија (тип и број на степени) Автоматска,  
хибридна E-CVT

Автоматска,  
хибридна E-CVT

Работна зафатнина на моторот(см3) 1798 1987

Максимална системска моќност на хибридниот систем (к.с.) 122 184

Максимална моќност на моторот со внатрешно согорување
(к.с. при врт./мин) 98 / 5200 152 / 6000

Максимална моќност на електромоторот (к.с.) 72 109

Максимален вртежен момент (само на моторот) (Нм при врт./мин) 142 / 3600 190 / 4400-5200

Максимален вртежен момент на електромоторот (Нм) 163 202

Максимална брзина (км / ч) 170 180

Забрзување (0-100 км/ч) (секунди) 11 8.2

Потрошувачка (комбинирана) WLTP (л / 100 км) 4.8-5.2 5.2-5.7

Потрошувачка (ниска брзина) WLTP (л / 100 км) 4.0-4.4 4.8-5.3

Потрошувачка (средна брзина)  WLTP (л / 100 км) 3.8-4.2 4.3-4.8

Потрошувачка (висока брзина) WLTP (л / 100 км) 4.3-4.7 4.7-5.0

Потрошувачка (много висока брзина)  WLTP (л / 100 км) 6.1-6.5 6.4-6.8

Капацитет на резервоар за гориво (литри) 43 43

Емисија на CO2 (комбинирано)  WLTP (г / км) 109-118 119-128

Еко норма EURO 6 AP EURO 6 AP

Суспензија (тип) Предна, независна тип MacPherson / Задна, независна со 
двојни држачи

Должина / Ширина / Висина (мм) 4390 / 1795 / 1555

Меѓуоскино растојание (мм) 2640 2640

Капацитет на багажникот (со комплет за поправка на гумите) 297-377 297-377

TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје - Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 
02/30 88 880 

e-mail: info@toyota.com.mk

1540/1550 мм

1795 мм

1550/1560 мм

1795 мм
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935 мм 2640 мм

815/

820* мм

4390/4395 мм

ДИМЕНЗИИ

* 2.0-литарски бензиски хибрид.

 10 години гаранција со Toyota Relax 

 10 години бесплатна грижа за хибридната батерија
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