
Тoyota C-HR

2022 ж. қаңтардан бастап шығарылған 
автокөліктерді қайта сатудың ең 
жоғарғы бағасы, тг.1

Бағалар 2022 жылдың 1 қыркүйегінен 
келесі өзгеріске дейін жарамды

COOL HOT

14 993 500 17 333 500

Қозғалтқыш 2.0 л. бензинді Dual VVT-i, шынжырлы жетек Турбиналы – 1.2 л. бензинді Dual VVT-i,  
шынжырлы жетек

Қозғалтқыш типі 4 цилиндрлі, қатарлы, 16 клапанды DOHC

Жетек Алдыңғы Толық

Ең жоғарғы қуаттылығы 109 кВт (148 а.к.)  
6000-6100 айн/мин-та

85 кВт (115 а.к.)  
5200-5600 айн/мин-та

Ең жоғарғы айналу сәті 189 Н∙м 3800-3900 айн/мин-та 185 Н∙м 1500-4000 айн/мин-та

Беріліс қорабы Вариатор

Ең жоғарғы жылдамдығы (км/сағ) 195 180

Екпін алу уақыты 0-100 км/сағ (сек) 10.9 11.4

Отын шығыны2 (л/100 км) 
қалалық/қаладан тыс/аралас 8.1/5.7/6.6

Жанармай багының сыйымдылығы (л) 50

Габаритті өлшемдері (мм)   
ұзындығы/ені/биіктігі 4390/1795/1565

Жарақталған массасы, 
ең төменгі – ең жоғарғы (кг) 1420-1470 1460-1510

Дөңгелек базасы (мм) 2640

Ең төменгі жол саңылауы 154

1 Көрсетілген бағалар максималды қайта сату бағалары болып табылады және өзгертілуі мүмкін. Бағалар туралы мәлімет ақпараттық мақсатта берілген.  
Жарамды бағалар жайлы Toyota компаниясының уәкілетті дилерінен тексеру қажет. Бағалар 2021 жылдың қантар айынан бастап шығарылған автомобильдерге жарамды.

2 Бұл деректер жүргізу жағдайының әсерін, сондай-ақ жол, ауа-райы және жанармай шығынына әсер ететін басқа жайттерді ескерместен өте жақсы жағдайларда алынды.
3 Тек COOL үшін қол жетімді.
4 Тек HOT үшін қол жетімді.

Аралас (қара төбесімен): Салон түстері:

Қара былғары

Қара (мата/былғары)
2TH Сұрғылт 
көк металл3

2VU Күміс түстес

2VP Ақ маржан 

2TB Қызыл3

2NB Қара сұр 2NH Көк3

2TK Қола 2XE Қара күлгін

Аралас (күміс төбесімен):

2HX Қара3 2XG Сұр3 2XJ Қола3 2XF Қара күлгін3

Аралас (қола төбесімен):

2WP Ақ маржан4 2VD Қара сұр4 2VE Қара4



TOYOTA C-HR ЖИЫНТЫҚ ТҮРЛЕРІ1 COOL HOT

ҚАУІПСІЗДІК
6 қауіпсіздік жастығы: 2 қарсы алды, 2 алдыңғы бүйірлік, 2 пердеше + +
Бағыттық тұрақтылық жүйесі (VSC) + +
Автокөліктің арт жағында көлденең қозғалып келе жатқан нысандар 
жөнінде ескерту жүйесі (RCTA) – +
Көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSM) – +
Шұғыл тежелуді күшейткіш (BA) + +
Бос айналуға қарсы жүйе (TRC) + +
Тежеуіш күштерін үлестірудің электронды жүйесі (EBD) + +
Балалар орындығына арналған ISOFIX бекіткіші + +

ЭКСТЕРЬЕР
17" жеңіл балқытылған дөңгелек дискілері, 215/60R17 шиналар + +
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары + +
Алдыңғы және артқы жарықдиодты шамдар + +
Шамдардың көлбеу бұрышын механикалық түрде реттеу + +
Шам жуғыштар + +
Алдыңғы әйнектегі әйнек тазартқыштар аймағын жылытқыш + +
Follow me home автоматты түрде өшетін ілеспе жарықтандыру жүйесі + +
Электрлі реттелетін және жылытқышы бар артқы көрініске арналған бүйірлік айналар + +
Алдыңғы және артқы парктрониктер + +
Жарықдиодты тұманға қарсы шамдар галогенді +
Артқы секвентальді тұманға қарсы шамдар – +

МУЛЬТИМЕДИА
4.2" түрлі түсті көп ақпараттық дисплей + +
USB және AUX жалғағыштары + +
Артқы көрініске арналған камера + +
AM/FM/CD аудиожүйе, 6 динамик + –
JBL® премиум-кластағы аудиожүйесі, 9 динамик – +
Apple CarPlay® / Android Auto® + +

ЖАЙЛЫЛЫҚ
Круиз-бақылау + +
Жаңбыр датчигі + +
2 аймақтық климат-бақылау + +
Smart Entry автокөлікті ашу және қозғалтқышты Push Start батырмасы  арқылы іске қосу жүйесі + +
Автокөлікке отыру барысында жарықтандыру жүйесі + +
Автокөлік салонының жарықдиодты көмескі жарығы + +
Автоматты күңгірттелетін артқы көрініске арналған салон айнасы + +
Жылытқышы бар көп функциялы былғары рөл дөңгелегі + +
Алдыңғы орындықтардың жылытуы + +
Бел тіреуішін электрлі реттеу + +
Салонның қара түсті төбесі + +
Шинадағы қысымды бақылау жүйесі + +
Толық өлшемді емес қосалқы дөңгелек + +
Автокөлікші жинағы және резеңке кілемшелер + +
Мата және былғарымен қапталған орындықтар + –
Былғарымен қапталған орындықтар – +
Жүргізуші орындығын электрлі реттеу және алдыңғы жолаушы орындығын механикалық реттеу – +
Электронды тұрақ тежеуіші + Hold жүйесі + +
Nano-e ауа иондағышы – +
Салондағы Piano Black қосымшалары + +

1 Бұл баға парағында көрсетілген автокөлік сипаттамалары мен жабдықтары жергілікті шарттар мен талаптарға тәуелді болады, сәйкесінше, үлгілері мен жиынтық түрлеріне  
байланысты өзгеше болуы мүмкін. Техникалық сипаттамалары мен жабдықтары туралы нақты ақпаратты Сіз өз аймағыңыздағы Уәкілетті Тойота дилерінен ала аласыз.


