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U R B A N  S T Y L E

Scherp en eigentijds design. Strak 

en elegant als een geslepen kristal. 

De Toyota C-HR is een sieraad 

voor het oog.
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Elegant, sensueel, smaakvol – 
over elke centimeter van de 
Toyota C-HR is nagedacht. 
Altijd in beweging, zelfs als 
hij stil staat.

Scherpgesneden LED koplampen met opvallende ‘sequentiële’ LED richtingaanwijzers.

E E N  F E E S T  VO O R  U W
 Z I N T U I G E N
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S H AH A V E SV E S && TT R I M SS

Half lederen bekleding, 
hoogstaande afwerking 
– elk onderdeel in het 
interieur van de Toyota 
C-HR is even uniek en 
doordacht. 

S P EC I A A L VO O R  U
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Een toonbeeld van elegantie: strakke facetvormen 

in het interieur van de Toyota C-HR.
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De strakke lijnen en vormen van de carrosserie 
komen volledig terug in het interieur van de 
Toyota C-HR. Het dashboard is volledig gericht 
op de bestuurder met alles binnen handbereik.

L I V E  E N  CO N N EC T E D
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Toyota Touch® 2 biedt een scala aan connected services, zoals de mogelijk
heid 

om uw muziek en persoonlijk
e playlists te streamen.

Het gebruiksvriendelijke 8" touch-screen van de 

Toyota C-HR m
aakt alles overzichtelijk.
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Kunt u onderweg niet zonder uw favoriete 
playlist? Dan klinkt het JBL Premium 
audiosysteem van de Toyota C-HR u vast 
als muziek in de oren. Het systeem 
biedt de beste geluidskwaliteit in 
zijn klasse, met 9 speakers en 
een totaal vermogen van 576 
Watt. Een concertzaal 
is er niets bij. 

5 76  W
AT T  P U R E  PA S S I E
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Een 8-kanaals versterker van 576 watt, 9 luidsprekers en door 

JBL gepatenteerde akoestische geleiders. Puur luistergenot. 
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E E N  G L I M
L A C H  V E R Z E K E R D

De wendbaarheid van een dynamische 

hatchback en de aangenaam hoge 

zitpositie van een SUV – voel de 

kracht en precisie van de 

Toyota C-HR. 
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Met zijn krachtig gevormde 
carrosserie en coupé 
daklijn springt de Toyota 
C-HR direct in het oog. 
De combinatie van brede 
koplampen, een grille met 
ruitrooster en opvallende, 
boemerangvormige 
achterlichten maken het 
geheel compleet.

A LT I J D  I N  B
E W

EG I N G
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De 1.8 Hybrid bestaat uit een zuinige 
benzinemotor en een lichtgewicht 
elektromotor, welke altijd gekoppeld 
is aan een soepele automatische 
transmissie. De krachtige 1.2 Turbo 
benzinemotor benadrukt het sportieve 
karakter van de Toyota C-HR. 

 BENZINE 

1.2 Turbo
handgeschakeld

Vermogen 

85 (116)   pk/KW 
Brandstofverbruik* 

5,9 l/100 km
CO-emissies* 

135–136 g/km 
Trekgewicht

 1.300 kg
Leverbaar vanaf

 Comfort – uitvoering

 BENZINE 

1.2 Turbo
automaat AWD

Vermogen 

85 (116)   pk/KW 
Brandstofverbruik* 

6,3 l/100 km
CO-emissies* 

144 g/km 
Trekgewicht

 1.100 kg
Leverbaar vanaf

 Dynamic – uitvoering

 BENZINE 

1.2 Turbo
automaat

Vermogen 

85 (116)   pk/KW
Brandstofverbruik*

5,9 l/100 km
CO-emissies* 

134–135 g/km 
Trekgewicht 

 1.100 kg
Leverbaar vanaf 

 Dynamic – uitvoering

 HYBRIDE 

1.8 Hybrid
automaat

Vermogen 

70 (95)   pk/KW 
Brandstofverbruik*

3,8–3,9 l/100 km
CO-emissies* 

86–87 g/km 
Trekgewicht

 725 kg
Leverbaar vanaf

 Dynamic – uitvoering

* Gecombineerde cyclus.

U W
 L

E V E N ,  U
W

 K
E UZ E
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Toyota Safety Sense – veiligheid en 
bescherming zonder compromis.

Lane Departure Alert

Registreert met behulp 

van een camera de 

wegmarkering in het 

wegdek en geeft u een 

hoor- en zichtbaar 

waarschuwingssignaal 

wanneer u onbedoeld en 

zonder richting aan te 

geven uw rijbaan verlaat. 

Vervolgens kunt u zelf een 

stuurcorrectie uitvoeren.

Pre-Collision System* with 
Pedestrian Detection 

Bij een potentieel 

gevaarlijke situatie 

hoort en ziet u 

waarschuwingssignalen 

en treedt automatisch de 

functie Brake Assistance 

in werking. Reageert u 

niet voldoende alert, dan 

treedt automatisch het 

remsysteem in werking 

om een aanrijding te 

voorkomen, of om de 

gevolgen ervan zoveel 

mogelijk te beperken.

Road Sign Assist

Houdt de rijbaan voor 

u in de gaten en toont 

belangrijke informatie, 

zoals snelheidsbepalingen 

of inhaalrestricties, op 

het TFT-display in het 

instrumentarium. Het 

systeem geeft u ook 

waarschuwingssignalen 

als u een bord voor 

eenrichtingsverkeer niet 

opmerkt.

Adaptive Cruise Control

Past automatisch uw 

rijsnelheid aan en bewaart 

een veilige afstand tot 

uw voorligger. Dat maakt 

lange ritten op de snelweg 

veel aangenamer voor de 

bestuurder.

Automatic High Beam

Ontworpen voor optimaal 

zicht in het donker, voor 

alle weggebruikers. 

Een camera registreert 

tegemoetkomend verkeer 

en voorgangers en meet 

tevens de felheid van 

de straatverlichting. 

Vervolgens schakelt het 

systeem automatisch 

tussen groot- en dimlicht, 

ter bevordering van de 

veiligheid tijdens het rijden 

in het donker.

* Technische naam: Pre-Crash Safety System.

V E RW
AC H T  H E T  O N V E RW

AC H T E
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D E  CO L L E C T I E

VAN COMFORT NAAR PREMIUM, 

vind de auto die bij u past.
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CO M
FO RT

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
  — 17" stalen velgen met wieldoppen
  — 3,7" monochrome info display
  — 7 airbags waaronder knie-airbag
  — Bandenspanningcontrolesysteem
  — Bestuurdersstoel met 

hoogteverstelling
  — Bluetooth® handsfree systeem 

en music streaming

  — Buitenspiegels elektrisch 
verstelbaar en verwarmbaar

  — Donkere hemelbekleding
  — Elektrisch bedienbare ramen 

vóór en achter
  — ‘Follow me home’ verlichting
  — Handbediende airconditioning
  — LED dagrijverlichting

  — Radio/cd–speler met AUX/USB-
aansluiting

  — Schemersensor
  — Toyota Safety Sense (o.a. Adaptive 

Cruise Control, Pre-Collision System 
en Lane Departure Alert)
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Dankzij innovatieve technologie en een hoogwaardige uitrusting 

komt u in de Toyota C-HR Comfort vanzelf tot rust.
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DY N A M
I C

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. COMFORT) 

  — 17" lichtmetalen velgen ‘Elegant’ 
  — 4,2" kleurendisplay
  — Automatisch dimmende 

binnenspiegel
  — Automatische airconditioning
  — Buitenspiegels elektrisch 

verstelbaar, verwarmbaar 
en inklapbaar

  — Digitale radio (DAB+)

  — Lederen stuurwiel met bediening voor 
o.a. audio, Bluetooth® en cruise control

  — Mistlampen voorzijde
  — Multimediasysteem Toyota Touch® 2
  — Parkeerhulpcamera achter met hulplijnen
  — Regensensor
  — Road Sign Assist (RSA); 

verkeersbordenherkenning
  — Smart entry-systeem 
  — Startknop

26



De Dynamic – uitvoering is de complete keuze voor een actief leven.
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B I -T O N E  & 

B I -T O N E  P L U S

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
(EXTRA T.O.V. DYNAMIC)

  — 18" lichtmetalen velgen ‘Style’ 
  — Afwerking dashboard violet 

soft-touch
  — Bekleding stof zwart met blauwe 

accenten
  — B-stijl zwart gelakt
  — Dak, A-stijl en dakspoiler metallic 

zwart
  — Elektrisch verstelbare lendensteun
  — Opbergvak op bestuurder- en 

passagiersstoel

  — Privacy glass achterruit achterklep 
en zijramen

  — Stoelverwarming bestuurder- en 
passagiersstoel

  — Toyota Touch® 2 with Go Plus

BELANGRIJKSTE KENMERKEN BI-TONE 
PLUS (EXTRA T.O.V. BI-TONE)

  — Blind Spot Monitor (BSM)
  — JBL Premium audio met 9 speakers 

én subwoofer

  — LED achterlichten
  — LED koplampen (dimlicht 

en grootlicht)
  — Parkeersensoren voor en achter, 

12 sensoren
  — Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA); 

kruisend verkeersdetectie achter
  — Simple Intelligent Park Assist 

(SIPA); parkeerhulp
  — Stuurverwarming
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De Bi-Tone en Bi-Tone Plus – uitvoeringen combineren een 

opvallend design met vooruitstrevende technologie.
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E X E C U T I V E  &  P R E M
I U M

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
(EXTRA UITRUSTING T.O.V. DYNAMIC) 

  — 18" lichtmetalen velgen ‘Multispoke’ 
met 225/50 R18 95V banden

  — Afwerking dashboard donkerbruin 
soft-touch

  — Bekleding bruin lederen wangen met 
zitvlak bruin leder/grijs stof

  — Elektrisch verstelbare lendensteun
  — LED interieurverlichting deurgreep 

en bekerhouder
  — Nano-e technologie voor zuivering 

van de interieurlucht
  — Opbergvak op bestuurder- en 

passagiersstoel

  — Parkeersensoren voor en achter, 
12 sensoren

  — Privacy glass achterruit achterklep
  — Privacy glass zijramen
  — Simple Intelligent Park Assist 

(SIPA); parkeerhulp
  — Stoelverwarming bestuurder- 

en passagiersstoel
  — Toyota Touch® 2 with Go Plus

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
PREMIUM (T.O.V. EXECUTIVE)

  — Blind Spot Monitor (BSM)

  — JBL Premium audio met 
9 speakers én subwoofer

  — LED achterlichten
  — LED koplampen (dimlicht 

en grootlicht)
  — Rear Cross Traffi  c 

Alert (RCTA)
  — Stuurverwarming
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De Executive en Premium – uitvoeringen maken de reeks compleet, 

met een uitgesproken luxueuze standaarduitrusting

31



Beschermplaat 
achterbumper

Bescherm de onderkant 
en achterbumper van uw 
auto met deze robuuste 

beschermplaat.

Pushbar incl. beschermplaat 
voorbumper

Geef uw Toyota C-HR 
een robuuste off -road 
uitstraling met deze 

pushbar met geïntegreerde 
bodembeschermplaat.

2.1.
18" ‘Multispoke’ matzwarte 

lichtmetalen velgen

Wat is stijlvoller voor uw 
Toyota C-HR dan een set 
18" lichtmetalen velgen, 
uitgevoerd in matzwart. 

Zo zijn alle ogen op u 
gericht.

3.
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S U V  K A R A K T E R 

1.

3.

2.
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K L E U R  B E K E N N E N

040 Pure White

1K0 Metalstream Grey §

4U3 Havana Brown §

070 Pearl White*

34



1F7 Ultra Silver § 1G3 Ash Grey §

3T3 Lava Red*

Afbeeldingen op deze pagina zijn alleen ter illustratie. 
Bekijk pagina 24 t/m 31 voor de mogelijkheden per uitvoering.

209 Night Sky Black §

8X2 Hydro Blue §

* Parelmoer lak. § Metallic lak.
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M
I X E N

op Bi-T
one en Bi-T

one Plus

2NH Hydro Blue* met zwart dak
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2NA Pearl White* met zwart dak

* Metallic lak.

2NB Ash Grey met zwart dak

2NK Metalstream Grey* met zwart dak

BESCHIKBARE EXTERIEURKLEUREN COMFORT DYNAMIC
BI-TONE & 

BI-TONE PLUS
EXECUTIVE & 

PREMIUM

Pure White (040) l l – l

Pearl White parelmoer (070) – l – l

Ultra Silver metallic (1F7) l l – l

Metalstream Grey metallic (1K0) – l – l

Ash Grey metallic (1G3) l l – l

Lava Red metallic (3T3) – l – –

Hydro Blue metallic (8X2) – l – –

Havana Brown metallic (4U3) – l – l

Night Sky Black metallic (209) l l – l

Zwart Dak   Pearl White parelmoer (2NA) – – l –

Zwart Dak   Ash Grey metallic (2NB) – – l –

Zwart Dak   Hydro Blue metallic (2NH) – – l –

Zwart Dak   Metalstream Grey metallic (2NK) – – l –

37



V E LG E N 

17" ‘Elegant’ lichtmetalen 

velgen (5-spaaks)

Standaard op Dynamic

17" zilveren wieldoppen (10-spaaks)

Standaard op Comfort
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18" ‘Style’ zwart gepolijste lichtmetalen 

velgen (10-spaaks)

Standaard op Bi-Tone & Bi-Tone Plus

18" ‘Multispoke’ zwart 

gepolijste lichtmetalen velgen 

(10-dubbelspaaks)

Standaard op Executive 

& Premium

18" ‘Multispoke’ zilver lichtmetalen velgen

Optioneel voor alle uitvoeringen

 17" zwart gepolijste 

lichtmetalen velgen  

Optioneel voor alle 

uitvoeringen
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F I N I S H I N G 

TO U C H E S

Zwarte stoff en bekleding

Standaard op 

Comfort en 

Dynamic

Zwart met blauwe stof

Standaard op Bi-Tone 

& Bi-Tone Plus

Donkerbruin leder met stof

Standaard op Executive & 

Premium
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Zwart leder
Optioneel voor 

alle uitvoeringen

Leder ‘Active design’ 

met violet accenten

Optioneel voor Bi-Tone 

en Bi-Tone Plus

Leder ‘Active design’ 

met bruine accenten

Optioneel voor Executive 

en Premium

Leder ‘Active design’ 

met grijze accenten

Optioneel voor alle 

uitvoeringen
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A L S  C- H R  R I J D E R  B E N T  U  V E R Z E K E R D  VA N 
T O Y O TA’ S  W E R E L D W I J D E  R E P U TAT I E  O P  H E T 
G E B I E D  VA N  K WA L I T E I T  E N  S E R V I C E

Een van de zaken die uw Toyota 
dealer u zal uitleggen, is hoe het C-HR 
onderhoudsprogramma werkt. Het 
is heel simpel: uw C-HR heeft maar 
eens per jaar of om de 15.000 km een 
onderhoudsbeurt nodig. Kijk op www.
toyota.nl voor de adviesprijzen voor 
onderhoud. Hier vindt u overzichtelijk 
wat elke onderhoudsbeurt kost.

Onderhoudsprogramma
Onze Toyota’s zijn ontworpen en 
gebouwd om onderhoudskosten tot 
een minimum te beperken. Er zijn 
minder onderdelen die onderhoud 
nodig hebben, terwijl er bovendien 
steeds duurzamere materialen worden 
gebruikt. Minstens zo belangrijk is dat 
de technologische snufjes van de C-HR 
gemakkelijk bereikbaar zijn gemaakt om 
de tijd die aan onderhoud wordt besteed 
zo kort mogelijk te maken. Dit alles in 
combinatie met de gunstige prijzen van 
Toyota, maakt dat uw C-HR tegen de 
laagst mogelijke kosten altijd in optimale 
conditie blijft.

Intelligent ontwerp
De C-HR is ontworpen om de kosten 
voor eventueel schadeherstel tot 
een minimum te beperken. Zo zijn in 
de bumpers energieabsorberende 
elementen geïntegreerd en zijn kostbare 
onderdelen zover mogelijk bij de 
meer kwetsbare punten van de auto 
vandaan gehouden. Carrosseriedelen 
die gemakkelijk beschadigen zijn niet 
gelast, maar vastgeschroefd. Op die 
manier wordt eventuele schade tot een 
minimum beperkt, terwijl beschadigde 
onderdelen gemakkelijk kunnen worden 
vervangen. Dat betekent lagere kosten 
voor onderdelen en arbeidsloon. 

Originele Toyota onderdelen
De accessoires van Toyota worden 
gemaakt volgens dezelfde kwaliteitseisen 
en met hetzelfde oog voor detail als uw 
Toyota. Elk accessoire is op maat gemaakt 
voor uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft 
om uw Toyota een persoonlijke touch te 
geven. De accessoires worden onder de 
zwaarste omstandigheden getest, zodat 
u er volledig op kunt vertrouwen. Voor 
originele accessoires van Toyota geldt 
dan ook een garantietermijn van drie jaar, 
wanneer u deze gelijktijdig met uw Toyota 
heeft gekocht*.

Toyota accessoires
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Bij afl evering van uw C-HR, ontvangt 
u van uw Toyota dealer het C-HR 
Paspoort. Daarin staat alles wat u wilt 
weten over uw C-HR. Het is niet zomaar 
een handboek, er staat in hoe u zoveel 
mogelijk plezier kunt beleven aan uw 
C-HR. Uw Toyota dealer zal uiteraard ook 
een en ander aan u demonstreren. Mocht 
u naderhand toch nog een vraag hebben, 
dan kunt u altijd bij uw Toyota dealer 
terecht.

C-HR Paspoort 
De garantie dekt elk defect dat kan 
worden toegeschreven aan een materiaal- 
of constructiefout bij normaal gebruik 
gedurende een periode van 3 jaar of 
100.000 km, afhankelijk van welke 
limiet het eerst wordt bereikt, en zonder 
kilometerbeperking tijdens het eerste jaar. 

De sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 
Toyota dealer of Erkend reparateur vallen 
onder de garantie als het defect tot 
gevolg heeft dat er niet meer met de auto 
gereden kan worden en door de garantie 
wordt gedekt.

Oppervlakteroest en lakschade op 
alle carrosseriedelen, veroorzaakt door 
materiaal- of constructiefouten, worden 
zonder kilometerbeperking door de 
garantie gedekt gedurende 3 jaar.

De garantietermijn voor doorroesten 
van binnenuit van de carrosserie 
ten gevolge van materiaal- of 
constructiefouten bedraagt 12 jaar 
zonder kilometerbeperking.

Uitgebreide garantie
Rijdt u in een Toyota, dan bent u 
verzekerd van vele zorgeloze kilometers. 

U kunt, zolang u volgens fabrieks-
voorschrift in onderhoud blijft bij uw 
Nederlandse Toyota dealer, altijd een 
beroep doen op Toyota Pechhulp. De 
hulpdienst Toyota Pechhulp biedt 
u in meer dan 30 Europese landen 
doeltreff ende 24-uursservice. Kunt 
u door bijvoorbeeld een technisch 
mankement niet verder rijden, dan biedt 
het Toyota Pechhulp programma u advies 
en hulp om uw weg te kunnen vervolgen.

Toyota Pechhulp

 *  Informeer bij uw Toyota dealer naar 

specifi eke garantiebepalingen.
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De bedrijfsvoering van Toyota is erop gericht om 
het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Zo wordt bij 
de ontwikkeling van een nieuw model elk onderdeel 
zorgvuldig geanalyseerd om er zeker van te zijn 
dat de milieubelasting gedurende de volledige 
levenscyclus tot het minimum beperkt blijft. 

Deze kernwaarden vormen vanaf het allereerste 
begin de basis onder de bedrijfsvoering van 
Toyota. Het bewijs: de nieuwe C-HR is voor 95% 
recyclebaar, terwijl bij de materiaalkeuze al 
rekening is gehouden met hergebruik. Conform de 
Europese richtlijn 2000/53/EC zijn bovendien vier 
zware metalen volledig uit het productieproces 
verdwenen. Zelfs een Toyota bereikt op een 
zeker moment zijn eindbestemming. Daarom 
biedt het milieubeleid van Toyota een aantal 
nieuwe, innovatieve mogelijkheden om uw auto 
op milieuvriendelijke wijze te retourneren. Kijk 
voor meer informatie op www.toyota.nl of neem 
contact op met uw Toyota dealer.

REDUCTIE, HERGEBRUIK EN RECYCLING

ONTWERP EN PRODUCTIE

1

5

D E  K R I N G L O O P  VA N  T O Y O TA
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Het brandstofverbruik van uw Toyota wordt in de 
praktijk beïnvloed door de omstandigheden waarin 
gereden wordt. Bij rijomstandigheden kunt u denken 
aan zaken zoals het wegdek, de bandenspanning, 
de belading van de auto, het gebruik van 
stroomverbruikers (verwarming en airconditioning), 
de te rijden route en de buitentemperatuur. 
Het brandstofverbruik van uw auto is verder 
natuurlijk ook sterk afhankelijk van uw rijstijl. Onze 
verkoopmedewerkers kunnen u instrueren hoe u met 
uw nieuwe auto zo zuinig mogelijk rijdt. Nadat u met 
uw nieuwe Toyota de showroom heeft verlaten, kunt u 
uw auto met een gerust hart toevertrouwen aan onze 
hoogopgeleide monteurs. Zij houden uw auto in de best 
mogelijke staat en zorgen ervoor dat deze optimaal 
kan presteren. Daarbij helpt het gebruik van originele 
onderdelen ook om de belasting van het milieu te 
beperken.

Het verbeteren en verduurzamen van de dealerbedrijven 
is bij Toyota een continu proces. Zo ontwikkelde Toyota 
voor het dealernetwerk een integraal duurzaamheids-
programma. Dit programma heeft betrekking op alle 
facetten van de bedrijfsvoering, van het hergebruik van 
regenwater tot isolatiemaatregelen en het gebruik van 
duurzame energie. Hiermee besparen wij op ons energie- 
en waterverbruik en verminderen we ook de hoeveelheid 
geproduceerd afval.

Door lokaal te produceren blijven 
transportkilometers beperkt, en wordt het 
milieu minder belast. Daarom kijken wij 
kritisch naar alle facetten van ons logistieke 
proces, van de onderdelenvoorziening voor 
de fabrieken tot het transport van auto’s en 
onderdelen naar onze dealerbedrijven. Bij elk 
transport kiezen we voor de meest effi  ciënte 
oplossing, wat onder meer betekent dat 
we zoveel mogelijk gebruikmaken van 
vervoer per trein.

LOGISTIEK

RIJDEN EN ONDERHOUD

VERKOOP

2

3

4
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U wilt een auto waarop u kunt 
vertrouwen. Vandaag, met de 
technologie van morgen. Een 
auto die continu evolueert en 
voortkomt uit passie. Een auto 
die u inspireert en gelukkig 
maakt. Waar u ook bent en waar 
u ook naartoe gaat. De Toyota 
C-HR staat voor uw klaar.

46



47



VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA, BEL 

GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN VAN 

8–21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9–17 UUR) 

OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-52000, november 2016.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het 
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de 
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

11/16/C-HR/NL/16.000 blog.toyota.nl fl ickr.com/
toyotanederland

youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

instagram.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl


