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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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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 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" touchscreen 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 audio-
systeem 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   kW (116 pk) 

Trekgewicht

 1.300 kg

 BENZINE 

1.2 Turbo

automaat (AWD)

Vermogen 

85 kW (116 pk) 

Trekgewicht

 1.100 kg

 HYBRIDE 

1.8 Hybrid

automaat

Vermogen 

90 kW (122 pk) 

Trekgewicht

 725 kg

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 EXECUTIVE, 

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

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
  — 17" stalen velgen met wieldoppen
  — 3,7" monochroom 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)

24



Dankzij innovatieve technologie en een hoogwaardige uitrusting 

komt u in de Toyota C-HR Comfort vanzelf tot rust.
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A C T I V E

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

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

binnenspiegel
  — Automatische airconditioning
  — Buitenspiegels elektrisch 

verstelbaar en verwarmbaar 
  — 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
  — Startknop (alleen Hybrid)
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De Active – uitvoering is de complete keuze voor een actief leven.
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN DYNAMIC
(EXTRA UITRUSTING T.O.V. ACTIVE)

  — 18" zwart gepolijste lichtmetalen 
velgen ‘Style’ met 225/50 R18 
95V banden

  — Afwerking dashboard zwart 
soft-touch

  — Bekleding stof zwart/grijs
  — Buitenspiegels elektrisch 

verstelbaar, verwarmbaar en 
automatisch inklapbaar

  — DAB+

  — Elektrisch verstelbare lendensteun
  — LED interieurverlichting (deurgreep 

en bekerhouder)
  — Privacy glass achterruit achterklep
  — Privacy glass zijramen
  — Stoelverwarming bestuurder- 

en passagiersstoel
  — Smart entry-systeem
  — Startknop
  — Toyota Touch® 2 with Go Plus
  — B-stijl zwart gelakt

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

  — Parkeersensoren voor en achter, 
12 sensoren

  — Simple Intelligent Park Assist (SIPA); 
parkeerhulp

  — Blind Spot Monitoring (BSM)
  — Instapverlichting met Toyota 

C-HR logo
  — JBL Premium audio met 9 speakers 

én subwoofer
  — Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA)
  — LED achterlichten

PREMIUM PACK 
(OPTIONEEL OP STYLE)

  — LED koplampen (dimlicht en grootlicht)
  — LED mistlampen vóór 
  — Sequentiële knipperlichten vóór 
  — Verwarmbaar stuurwiel
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DY N A M I C  &
 S

T Y L E
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 B I -T O N E

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

  — 18" matzwarte lichtmetalen 
velgen ‘Style’ 

  — LED achterlichten
  — Dak, A-stijl en dakspoiler metallic zwart
  — Kaartenvak op bestuurder- en 

passagiersstoel
  — Blind Spot Monitor (BSM)
  — JBL Premium audiosysteem met 9 

speakers én subwoofer

  — Parkeersensoren voor en achter, 
12 sensoren

  — Instapverlichting met Toyota C-HR logo
  — Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA); 

kruisend verkeersdetectie achter
  — Simple Intelligent Park Assist 

(SIPA); parkeerhulp
  — LED achterlichten

PREMIUM PACK
(OPTIONEEL)

  — LED koplampen (dimlicht en 
grootlicht)

  — LED mistlampen vóór
  — Sequentiële knipperlichten vóór
  — Verwarmbaar stuurwiel
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De Bi-Tone combineert een opvallend design met vooruitstrevende technologie.
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E X E C U T I V E

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

  — Blind Spot Monitor (BSM) 
  — JBL Premium audiosysteem met 

9 speakers én subwoofer
  — Instapverlichting met Toyota 

C-HR logo

  — Nano-e technologie voor zuivering 
van de interieurlucht

  — Kaartenvak op bestuurder- en 
passagiersstoel

  — Parkeersensoren voor en achter, 
12 sensoren

  — Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA)
  — Simple Intelligent Park Assist 

(SIPA); parkeerhulp
  — LED achterlichten

PREMIUM PACK
(OPTIONEEL)

  — LED koplampen (dimlicht en grootlicht)
  — LED mistlampen vóór
  — Sequentiële knipperlichten vóór
  — Verwarmbaar stuurwiel
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De Executive – uitvoering maakt de reeks compleet, met een 

uitgesproken luxueuze standaarduitrusting.
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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 

3.

2.

1.
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Parkeersensoren voor 

en achter 

Parkeren is kinderspel 

met de Toyota C-HR. 

Desondanks zult u in kleine 

ruimtes profi jt hebben van 

het parkeerhulpsysteem 

van Toyota, dat kleine 

parkeerschades helpt 

voorkomen. 

Afhankelijk van de door 

u gekozen uitvoering, 

beschikt u over sensoren 

aan de voorzijde of 

achterzijde. Deze zijn 

gekoppeld aan een 

waarschuwingssysteem in 

de auto, dat luider klinkt 

naarmate u dichterbij 

een obstakel komt. De 

sensoren aan voor- en 

achterzijde hebben elk een 

eigen geluid en kunnen 

waar nodig worden 

uitgeschakeld.

1.
Mattenset rubber

Met deze rubberen vloermatten is het vloertapijt 

beschermd tegen modder en zand. Speciale 

bevestigingspunten houden de matten stevig 

op hun plek.

2.
Laadvloerbescherming kunststof 

tegen modder, zand en vocht 

Ultieme bescherming voor het tapijt in de bagageruimte. 

Gemaakt van stevige kunststof met opstaande randen, 

bestand tegen modder, zand en vocht.

3.
 Beschermstrip op achterbumper RVS

Gemaakt van fraai roestvast staal dat om de rand van 

de achterbumper loopt. Zo is het lakwerk eff ectief 

beschermd bij het in- en uitladen van de bagageruimte.
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BESCHERMING

1.

3.

2.
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Ornamentenset 
mistlampen 

Een stijlvol en opvallend 
detail rondom de 

mistlampen van uw Toyota 
C-HR. Leverbaar in zes 
verschillende kleuren.

1.
Spiegelkappen

Zet het design van de Toyota C-HR 
volledig naar uw hand. Leverbaar 

in zes verschillende kleuren.

2.
Ornament achterklep, onder 

kentekenplaat

Een elegante sierstrip langs de onderkant 
van de achterklep om het design van de 
achterzijde te benadrukken. Leverbaar 

in zes verschillende kleuren. 
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3.
Ornament voorbumper

Een stijlvol en 
opvallend detail voor de achterzijde 

van uw Toyota C-HR. Leverbaar in 
zes verschillende kleuren.

4.
Ornamentenset zijkant

Elegante ornamentenset voor de zijkant 
die de contouren van uw auto versterken. 

Leverbaar in zes verschillende kleuren.

STYLING

1.

3.

2.
4.
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1./2.
Allesdragerset

Stevig, lichtgewicht aluminium design 

met veiligheidssluiting. Te gebruiken in 

combinatie met andere accessoires van 

Toyota, zoals ski- en bagageboxen.

3.
Trekhaak horizontaal of 

verticaal afneembaar

De trekhaken van Toyota zijn leverbaar 

met een horizontaal of verticaal 

verwijderbare kogel. Beide zijn even 

stevig en geschikt voor de montage van 

een Toyota fi etsendrager.

4.
Opklapbare fi etsendrager 

t.b.v. 2 fi etsen (13-polig)

De veilige manier om één of twee fi etsen 

(ook mountainbikes, racefi etsen en 

elektrische fi etsen) te vervoeren. 

Dankzij het moderne ontwerp blijft 

de bagageruimte toegankelijk, 

zelfs als er fi etsen op de fi etsendrager 

zijn gemonteerd. Bovendien is hij volledig 

inklapbaar voor het gemakkelijk 

monteren, dragen en opbergen van 

de fi etsendrager. Hij is voorzien van 

veiligheidsvergrendelingen voor 

de fi etsen op de drager. Bovendien is 

de drager uitgerust met volledige 

verlichting, een kentekenplaathouder 

en een 13-polige stekker.

Afsl. skihouders (horizontaal 4 

paar ski’s of 2 snowboards) 

Praktische skidrager voor 3 tot 

4 paar ski’s of 2 snowboards. 

De ski’s en snowboards worden 

stevig bevestigd tussen 2 

rubberen profi elen die uw ski-

uitrusting niet beschadigen.
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TRANSPORT

1.
2.

4.
3.
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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*
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1F7 Ultra Silver § 1G3 Ash Grey §

3T3 Lava Red*

Afbeeldingen op deze pagina zijn alleen ter illustratie. 
Bekijk pagina 45 voor de mogelijkheden per uitvoering.

209 Night Sky Black §

* Parelmoer lak. § Metallic lak.

8X2 Hydro Blue §

8W9 Cyan Splash Blue §
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MI
XE

N

Style en Bi-T
one

2NH Hydro Blue § met zwart dak
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2NA Pearl W
hite* met zwart dak

* Parelmoer lak.
§ Metallic lak.

2NB Ash Grey § met zwart dak

2RV Cyan Splash Blue § met zwart dak

2NF Lava Red* met zwart dak

BESCHIKBARE EXTERIEURKLEUREN COMFORT
ACTIVE/ 

DYNAMIC
STYLE EXECUTIVE BI-TONE

Pure White (040) l l l l –

Pearl White parelmoer (070) – l l l –

Ultra Silver metallic (1F7) l l l l –

Metalstream Grey metallic (1K0) – l l l –

Ash Grey metallic (1G3) l l l l –

Lava Red parelmoer (3T3) – l l – –

Cyan Splash Blue metallic (8W9) – l l – –

Hydro Blue metallic (8X2) – l l – –

Havana Brown metallic (4U3) – l l l –

Night Sky Black metallic (209) l l l l –

Pearl White parelmoer met zwart dak (2NA) – – l – l

Ash Grey metallic met zwart dak (2NB) – – l – l

Lava Red parelmoer met zwart dak (2NF) – – l – –

Cyan Splash Blue metallic met zwart dak (2RV) – – l – l

Hydro Blue metallic met zwart dak (2NH) – – l – l

Metalstream Grey metallic met 
zwart dak (2NK)

– – l – l

l = Beschikbaar − = Niet beschikbaar

2NK Metalstream Grey § met zwart dak
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V E LG E N 

17" ‘Elegant’ lichtmetalen 

velgen (5-spaaks)

Standaard op Active

17" zilveren wieldoppen (10-spaaks)

Standaard op Comfort

18" ‘Style’ matzwart 

lichtmetalen velgen (10-spaaks)

Standaard op Bi-Tone

46



18" ‘Style’ zwart gepolijste 

lichtmetalen velgen (10-spaaks)

Standaard op Dynamic en Style

18" ‘Multispoke’ zwart 

gepolijste lichtmetalen velgen 

(10-dubbelspaaks)

Standaard op Executive

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 

(FA20), Active (FC20), 

Dynamic, Bi-Tone en 

Style (FD20)

LA20 Donkerbruin leder 

met stof
Standaard op Executive
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Zwart leder

Optioneel voor 

alle uitvoeringen

Leder ‘Active design’ 

met violet accenten

Optioneel voor Bi-Tone 

Leder ‘Active design’ 

met grijze accenten

Optioneel voor alle 

uitvoeringen
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Doelstelling 1

Nieuwe Voertuigen – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 2

Life Cycle – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 3

Fabriek – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 4

Het minimaliseren 
en optimaliseren van 

waterverbruik.

Doelstelling 5

Het ontwikkelen van een 
op recycling gebaseerde 

samenleving.

Doelstelling 6

Werken aan een toekomst 
in harmonie met de 

natuur.

Toyota heeft voor 2050 een zestal milieudoelstellingen geformuleerd. Het belangrijkste doel 
hierachter is om samen met de maatschappij te komen tot duurzame ontwikkeling.

Toyota Environmental Challenge 2050

De in deze brochure genoemde uitstoot- en brandstofverbruikscijfers zijn gemeten op basis van de in de specifi catie genoemde Europese testmethode. Deze test 
werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is sterk afhankelijk van

de rijomstandigheden. 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.
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Ontwerp en Productie

Elk designdetail van uw Toyota 
is zorgvuldig geanalyseerd, 

om er zeker van te zijn dat de 
milieubelasting gedurende de 
volledige levenscyclus zo laag 

mogelijk blijft.*

Logistiek

Toyota zoekt altijd naar de meest 
effi  ciënte en milieubewuste 

logistieke processen en 
manieren van transport.

Verkoop

Het verbeteren en 
verduurzamen van de 

dealerbedrijven is bij Toyota 
een continu proces. 

Rijden en Onderhoud

Door effi  ciënter te rijden en door 
bij onderhoud te kiezen voor 

originele onderdelen, bespaart 
u geld en helpt u de belasting 
van het milieu als gevolg van 

onze mobiliteit zoveel mogelijk 
te beperken.

Reduceren, Hergebruik, Recyclen

95% van elke Toyota C-HR is 
herbruikbaar en recyclebaar. 

De kringloop van Toyota

Toyota werkt al tientallen jaren aan de ontwikkeling van duurzame vormen van mobiliteit. 
Deze komen voort uit onze visie op de volledige reductie van CO-emissies en afval.

De LCA-methodiek van Toyota, van 
toepassing op al onze personenauto’s, 
is beoordeeld en goedgekeurd door TÜV 
Rheinland en is gecertifi ceerd volgens 
de ISO14040/14044 normen.

 *  Ten opzichte van een vergelijkbaar model 
toont de Lifecycle analyse voor de Toyota 
C-HR een reductie in emissies van de 
volgende schadelijke stoff en: 2,5% CO 
(Kooldioxide), 34,3% NOx (Stikstofoxide), 
3,4% in SOx (Zwaveloxide).

De Toyota C-HR wordt volgens
de hoogste kwaliteitsnormen
gebouwd bij TMMT in Sakarya, 
Turkije.

Kijk voor meer informatie over het milieubeleid van Toyota op www.toyota.nl/milieu of neem contact op met uw Toyota dealer.
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Service van topkwaliteit

Uw Toyota dealer geeft u advies over het 
noodzakelijke onderhoud van uw auto. 
Uw auto heeft minimaal elke 2 jaar of, 

afhankelijk van de motoruitvoering, om 
de 30.000 km of 40.000 km (afhankelijk 

van wat het eerst aan de orde is) een 
grote onderhoudsbeurt nodig. Een ander 

onderdeel van het serviceprogramma 
voor uw Toyota is een tussentijdse 
inspectie. Deze wordt jaarlijks of, 

afhankelijk van de motoruitvoering, na 
15.000 km of 20.000 km uitgevoerd.

Lage onderhoudskosten

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 technologische snufjes 

in een Toyota gemakkelijk bereikbaar zijn 
gemaakt om de tijd die aan onderhoud 

wordt besteed zo kort mogelijk te maken. 
Dit alles in combinatie met een gunstige 
prijsstelling maakt dat uw Toyota tegen 

de laagst mogelijke kosten altijd in 
optimale conditie blijft. 

Originele onderdelen

Om de geruststellende kwaliteit van 
Toyota te kunnen garanderen, worden 
bij het onderhoud van uw auto alleen 

originele onderdelen gebruikt. Bij 
beschadiging helpt het ontwerp 

van de betreff ende onderdelen de 
reparatiekosten zo laag mogelijk te 

houden. Dure en moeilijk te vervangen 
onderdelen zijn daarom zover mogelijk 

bij schadegevoelige zones vandaan 
gehouden. Dit resulteert in lagere 

onderhoudskosten voor onderdelen 
en arbeidsloon.

Hybride Service Programma*

Toyota vindt het belangrijk dat u
zorgeloos kunt genieten van de hybride 

rijervaring. Daarom controleren 
wij bij iedere onderhoudsbeurt 
van het Standaard of Compleet 
onderhoudspakket, de hybride

componenten van uw auto. De resultaten 
worden vastgelegd in een testcertifi caat, 

wat aan u wordt meegegeven.

Zorgeloos rijden met uw Toyota

* Neem contact op met uw Toyota dealer voor specifi eke informatie over het Toyota Hybride Service Programma.
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Uitgebreide garantie

Voor elke Toyota geldt een 
garantietermijn van 3 jaar/100.000 km. 

De garantie dekt elk defect dat 
voortkomt uit een productiefout. Ook 
sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 

Toyota dealer vallen onder de garantie. 
Voor oppervlakteroest en lakschade op 

carrosseriedelen geldt drie jaar volledige 
garantie wanneer de schade voortkomt 

uit een productiefout. De garantietermijn 
voor roesten van binnenuit als gevolg 

van een productie- of materiaalfout voor 
elke Toyota (bedrijfsauto’s uitgezonderd) 

bedraagt 12 jaar.

Toyota Pechhulp

Na de eerste registratie van uw Toyota 
heeft u recht op Toyota Pechhulp voor de 
duur tot aan het eerste voorgeschreven 

onderhoud (in tijd en/of kilometers).
Bij het eerste onderhoud biedt uw 

Toyota dealer de mogelijkheid te kiezen 
uit meerdere onderhoudspakketten, 

waarvan een aantal inclusief pechhulp.
Indien u recht heeft op Toyota Pechhulp 

kunt u altijd een beroep doen op de 
24-uurs hulpdienst. Daarmee bent u 
in 40 Europese landen verzekerd van 

doeltreff ende hulp bij pech onderweg.
Kunt u door bijvoorbeeld een technisch 

mankement niet verder rijden, dan 
biedt het Toyota Pechhulpprogramma 
meerdere mogelijkheden om uw weg 

te kunnen vervolgen.
 

Extra veiligheid

Uw Toyota is standaard uitgerust met 
een veiligheidssysteem, dat de zwaarste 
tests van verzekeringsmaatschappijen 

weerstaat. De startonderbreker is 
goedgekeurd door alle grote Europese 

verzekeringsmaatschappijen.

Originele accessoires

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*.

Meer informatie over zorgeloos rijden vindt u op www.toyota.nl
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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 u klaar.
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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, juli 2018.

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.

07/18/C-HR/NL/10.000 youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

instagram.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl


