TOYOTA C-HR

De straat is van jou. Met elke bocht
zijn alle blikken op je gericht. Laat je
auto je persoonlijkheid weerspiegelen:
een eigenzinnige stijl en een innerlijke
kracht die afrekent met bestaande
conventies. Met zijn opvallende design en
onconventionele karakter is de iconische
Toyota C-HR je ideale reisgenoot.
Neem plaats in het luxe interieur, pak
het stuur en ga op weg naar je volgende
avontuur. Met de nieuwe generatie
Toyota C-HR gaat elke wens in vervulling
en ben je klaar voor de toekomst.
Vergeet gewoon...
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TOYOTA C-HR

VERGEET
GEWOON
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SCHUD
DE STAD
WAKKER

In een wereld waar ‘gewoon’ de norm
is, wil je juist opvallen. Doorbreek de
conventies, vergeet de regels en ga
voor het buitengewone. Dat is de
Toyota C-HR. Een moderne coupé
met een strak en dynamisch design
en een compact silhouet dat moderne
mobiliteit uitstraalt. Tegelijkertijd heeft
de Toyota C-HR een royale spoorbreedte,
een imposant vermogen en prestaties
zonder compromis – een schitterende
ode aan de SUV. Wees jezelf, durf groots
te dromen en geniet van het leven.
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DESIGN
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RIJDEN

OPWINDENDE PRESTATIES
DIRECT VERMOGEN
Het leven is een reis vol avonturen. Met zijn
uitnodigende en dynamische rijprestaties is de
Toyota C-HR klaar voor elke ontdekkingsreis.
Dankzij high power hybrid beschik je altijd over een
surplus aan vermogen en een directe, krachtige
acceleratie op de momenten dat je daar om vraagt.
De Toyota C-HR is met zijn lekker hoge zitpositie
buitengewoon veelzijdig. En staat garant voor een
grensverleggende rijbeleving.
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HYBRID

DOMINEER
DE WEG
De nieuwe Toyota C-HR levert
soepele, efficiënte en krachtige
prestaties die je tot nu toe niet
voor mogelijk hebt gehouden.
De nieuwe 2.0 high power hybrid
aandrijflijn stelt met krachtige
en veelzijdige prestaties nieuwe
normen in druk stadsverkeer en
op de snelweg. Superkrachtig
én superzuinig.

Motorspecificaties
HYBRID
2.0 HIGH POWER HYBRID
Vermogen 135 kW (184 pk)
Trekgewicht 725 kg
HYBRID
1.8 HYBRID AUTOMAAT
Vermogen 90 kW (122 pk)
Trekgewicht 725 kg
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STRAKKE
DETAILS
Je leven, je werk, je vrije tijd: altijd en
overal haal je eruit wat erin zit. De nieuwe
generatie Toyota C-HR snapt dat. Daarom
is zijn interieur ontworpen om maximaal
te genieten. Met stoelen die een perfecte
pasvorm hebben en design bekleding in
een ruitvormig patroon dat het interieur
een exclusieve uitstraling geeft. Het
interieur is afgewerkt met een combinatie
van zachte materialen en contrasterende
accenten in hoogglans zwart. Zo geeft
de Toyota C-HR vorm aan modern, stijlvol
comfort. Bij het invallen van de schemering
past het interieur zich aan en geniet je van
zachtblauwe sfeerverlichting. Zo verwent
de Toyota C-HR al je zintuigen.
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COMFORT
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AUDIO

PASSIE MET
800 WATT
BELEEF
KRAAKHELDER
EN DIEP
Jouw ritme is net even anders. En
je volgt je eigen smaak. Daarom
geniet je maximaal van het op
maat gemaakte JBL-audiosysteem
dat net zo rijk, krachtig,
kraakhelder en diep klinkt als een
live concert. Maak verbinding
met je smartphone en stream
je favoriete tracks. En verlies je
volledig in de perfect klinkende
soundtrack van je leven.
De soundtrack van je leven
verdient goed geluid.

13

MAAK
VERBINDING
EN HAAL
ALLES UIT
HET LEVEN
De Toyota C-HR beschikt over MyT Connected Services
met onder meer MyT Multimedia en de MyT App. Elk
platform heeft zijn eigen functies, ontworpen om
autorijden veiliger en leuker te maken. Achter het stuur,
maar ook als je buiten de auto bent. Via MyT Connected
Services heb je bijvoorbeeld toegang tot hybrid
coaching, die je helpt om optimaal gebruik te maken
van je hybride Toyota. Ook kun je verbinding maken
met je smartphone, zodat je via het infotainmentdisplay
je favoriete apps kunt gebruiken.

Ontdek het zelf op www.toyota.nl/MyT
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CONNECTED SERVICES

INTUITIEF, GEAVANCEERD
EN ENTERTAINING
Met de integratie van je smartphone
via Apple CarPlay™ of Android Auto™*
heb je ook toegang tot apps als Spotify,
WhatsApp, Audible en Google Maps.
Die bedien je heel gemakkelijk via Siri
spraakbediening en OK Google. Met MyT
Multimedia heb je bovendien toegang
tot alle informatie die je nodig hebt,
zoals actuele verkeersinformatie en
waarschuwingen voor snelheidscamera’s.
Ook kun je via Google Street View
bezienswaardigheden, je bestemming
bekijken of een parkeerplaats vinden.

ALTIJD VERBONDEN MET
JE TOYOTA
Met de MyT App sta je altijd in
contact met je Toyota, waar je je ook
bevindt. Je kunt vanuit huis je route
plannen, zoeken waar je geparkeerd
staat en zelfs een herinnering
ontvangen voor de volgende
onderhoudsbeurt. Bovendien
geeft de app je een analyse van
je rijgedrag, gecombineerd met
feedback die je helpt je elektrische
actieradius te vergroten. Zo haal je
het maximale uit je Toyota.

* Op het moment van publiceren van deze
brochure nog niet beschikbaar in Nederland.
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WIJ WAKEN
OVER JE
VEILIGHEID

Ook een geruststellend idee: de Toyota C-HR beschikt
over een aantal van de meest vooruitstrevende
veiligheidssystemen ter wereld. Zo kun jij je onderweg
concentreren op wat jij belangrijk vindt, terwijl wij
waken over de veiligheid van jou en je passagiers.
Blind Spot Monitor
Waarschuwt jou als bestuurder voor
voertuigen die zich in de dode hoek
van de buitenspiegels bevinden.

Rear Cross Traffic Alert (met
automatisch remmen)
Rijd je achteruit op een
parkeerplaats, dan houden
parkeersensoren aan de achterkant
van de auto aankomend
verkeer van links en rechts in
de gaten. Het systeem laat een
waarschuwingssignaal horen
en activeert als dat nodig
is de remmen om een aanrijding
te voorkomen.

Simple Intelligent Parking Assist
Dit systeem helpt je om je Toyota
soepel te parkeren. De auto neemt
de besturing van je over, zelf hoef
je alleen het rem- en gaspedaal
te bedienen.
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Pre-Collision System met
fietsers (dag) en voetgangers
(dag en nacht) detectie
Het systeem maakt gebruik van een
camera met radar technologie om
voetgangers, fietsers en andere
voertuigen op de weg te detecteren.
Zodra de mogelijkheid van een
botsing is vastgesteld, dan zal het
systeem waarschuwen door middel
van audio en visuele signalen.
Het systeem helpt ook door extra
remkracht te genereren om een
botsing te voorkomen.

Intelligente parkeersensoren voor
en achter (met remfunctie)
De Toyota C-HR beschikt ook over
een systeem met parkeersensoren
voor- en achterin de auto. Als
het systeem obstakels rond de
auto registreert, geeft het een
waarschuwingssignaal, om
vervolgens te remmen en daarmee
een botsing te voorkomen.

VEILIGHEID
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ACTIVE
Standaarduitrusting
Exterieur
– LED reflector koplampen
– LED lightguide achterlichten
– Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en
verwarmbaar
– LED dagrijverlichting
Interieur
– Bestuurdersstoel met hoogteverstelling
– Lichte hemelbekleding
– Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
– Dual zone climate control
– Lederen stuurwiel met bediening voor o.a. audio,
Bluetooth®, Toyota Safety Sense en cruise control
– Startknop (alleen i.c.m. Hybrid)
Veiligheid & Beveiliging
– 7 airbags waaronder knie-airbag
– Snelheidsbegrenzer
– Schemersensor
– Toyota Safety Sense 2®
– Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC)
– Automatic High Beam (AHB); automatische
schakeling groot- en dimlicht
– Lane Trace Assist
– Pre-collision System (PCS) met
voetgangersherkenning (dag en nacht)
en fietsersherkenning (overdag)
– Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning
– e-Call en DCM module
– AVAS (Acoustic Vehicle Approach System)
Banden & Velgen
– 17" lichtmetalen velgen ‘Elegant’ met 215/60 R17
banden
Multimedia
– 4,2" kleuren instrumentenpaneel
– Toyota Touch® 2 multimediasysteem
– Digitale radio (DAB+)
– Parkeerhulpcamera achter met hulplijnen
– Apple Carplay, Android Auto™* en Smart Device link

* Op het moment van publiceren van deze brochure nog
niet beschikbaar in Nederland.
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DE COLLECTIE
ALLE
UITVOERINGEN
VAN DE
TOYOTA C-HR

UITVOERINGEN

MAAK EEN STATEMENT

Stoffen bekleding
antraciet/zwart

17" lichtmetalen velgen
type ‘Elegant’
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UITVOERINGEN

DYNAMIC
Belangrijkste uitrusting (extra t.o.v. Active)
Exterieur
– Buitenspiegels automatisch inklapbaar
– Chromen raamsierlijst
– Chromen ornamenten onderkant achterbumper
(alleen 2.0 Hybrid)
– Mistlampen vóór

STANDAARD NEXT LEVEL LUXE

Interieur
– Bijrijdersstoel met hoogteverstelling
– Blauwe LED interieurverlichting bekerhouders voor
– Regensensor
– Zelfdimmende binnenspiegel
– Smart entry-systeem (bestuurder, passagier
en kofferruimte)
– Startknop
– Bewegingssensor in Smart Key
Veiligheid & Beveiliging
– Parkeersensoren voor en achter
– Intelligente parkeersensoren voor en achter
Banden & Velgen
– Gepolijste 18" lichtmetalen velgen type ‘Style’
met 225/50R18 banden
Navigatie & Multimedia
– Toyota Touch® 2 Go Plus navigatiesysteem
(inclusief 3 jaar gratis kaartupdates)

Luxe stoffen bekleding
antraciet/zwart

Gepolijste 18" lichtmetalen
velgen type ‘Style’
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UITVOERINGEN

FIRST
EDITION
Belangrijkste uitrusting (extra t.o.v. Dynamic)
Exterieur
– LED projector koplampen (dimlicht en grootlicht)
– LED mistlampen vóór
– LED remlichten en sequentiële LED knipperlichten
achter
– Privacy glass
Interieur
– Hemelbekleding zwart
– Stoelverwarming voorstoelen
– Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel

ONTKETEN EEN REVOLUTIE

Veiligheid & Beveiliging
– Blind Spot Monitor (BSM); dodehoekdetectie
– Instapverlichting bestuurders- en
passagierszijde
– Rear Cross Traffic Alert (RCTA); kruisend
verkeersdetectie achter (incl. remfunctie)
Navigatie & Multimedia
– JBL® Premium audio met 9 JBL speakers én JBL
subwoofer
Optie
– Two-Tone lak

Luxe stoffen bekleding
antraciet/zwart

Gepolijste 18" lichtmetalen
velgen type ‘Style’
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EXECUTIVE
Belangrijkste uitrusting (extra t.o.v. First Edition)
Exterieur
– Meesturende koplampen
– Koplamphoogteverstelling, automatisch
Interieur
– Afwerking dashboard donkerbruin soft-touch
– Rand bovenkant dashboard in Soft Silver
– Bekleding halfleder bruin met zwart luxe stof
– Nano-e technologie voor zuivering van de
interieurlucht
Banden & Velgen
– Titaniumkleurige 18" lichtmetalen velgen
(10-dubbelspaaks) met 225/50R18 banden
Veiligheid & Beveiliging
– Simple Intelligent Park Assist (SIPA); parkeerhulp
Optie
– Vollederen bekleding inclusief elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel in kleur zwart,
bruin of greige (greige altijd i.c.m. lichte
hemelbekleding)
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UITVOERINGEN

IN ALLES BUITENGEWOON

Halflederen bruine bekleding met
zwarte luxe stof

Titaniumkleurige 18" lichtmetalen
velgen (10-dubbelspaaks)
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UITVOERINGEN

BI-TONE
Belangrijkste uitrusting (extra t.o.v. Executive)
Exterieur
– Zwart dak (Metalstream Grey dak bij
carrosseriekleur Night Sky Black 209)
– Metallic lak
Interieur
– Afwerking bovenkant dashboardrand in
Inodized Blue
– Bekleding luxe zwarte stof met blauwe accenten
Banden & Velgen
– Gepolijste 18" lichtmetalen velgen type ‘Luxe’
met 225/50R18 banden

MAAK HET VERSCHIL

Luxe zwarte stof met
blauwe accenten

Gepolijste 18" lichtmetalen
velgen type ‘Luxe’
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UITVOERINGEN

LAUNCH
EDITION
Belangrijkste uitrusting (extra t.o.v. Executive)
Exterieur
– Standaard in Fusion Orange metallic
carrosseriekleur met zwart dak
Interieur
– Bekleding zwart volleder
– Elektrische verstelling bestuurdersstoel
Banden & Velgen
– Matzwarte 18" lichtmetalen velgen type ‘Multispoke’
met 225/50R18 banden

JOUW SUV, JOUW STIJL

Geperforeerde zwarte
lederen bekleding

Matzwarte 18" lichtmetalen velgen
type ‘Multispoke’
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SPORTIVITEIT
VUUR AAN DE
SCHENEN

SKIRTS:
VOOR-,
ZIJKANTEN
EN ACHTER
Door het fraai vormgegeven
aerodynamisch design heeft de
auto een krachtige verschijning.
De zijkanten gaan elegant over
in een lage dorpel en zorgen
voor een sportief laag profiel.
De vloeiende lijnen zorgen voor
een extra dimensie van het
sportieve uiterlijk en karakter.
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ACCESSOIRES

DUWTJE IN DE RUG
LEG DE LAT HOGER

CHROMEN
DETAILS
Voorzie jouw Toyota C-HR van
nog meer elegantie. Bijvoorbeeld
met de oogstrelende chromen
mistlamp omlijsting en chromen
zijornamenten. Het chromen
ornament voor de achterklep
zorgt voor nog meer verfijning.
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MAXIMAAL
VERVOEREN
Kunststof laadvloerbeschermer
Beschermt tegen vuil en vlekken.
Voorzien van speciaal
antislippatroon zodat jouw
bagage niet verschuift.

Omkeerbare koffermat Daarmee
bepaal je hoe je kofferbak oogt
en beschermt. Keer hem om en
hij biedt andere bescherming.
De mat is sterk, praktisch en
eenvoudig schoon te maken.
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Horizontaal of verticaal
bagagenet Stevig, gevlochten
zwart elastisch nylon net houdt
de inhoud van de kofferbak op
zijn plaats. Het net past precies
op twee vooraf aangebrachte
haakjes.

ACCESSOIRES

Fietsdrager Veilig en betrouwbaar
je fiets vervoeren. Met deze
fietsendrager is dat geen
probleem.

Ski- en snowboarddrager
Extra brede skidrager waarmee
je eenvoudig 5 of 6 paar ski’s
(afhankelijk van formaat) of
4 snowboards vervoert.

Dakkoffer Deze gestroomlijnde
dakkoffer heeft een grote inhoud
die hem speciaal voor de
wintersport geschikt maakt.
De koffer is vanaf beide zijden te
openen. Met het oog op maximale
veiligheid kan de hoofdsleutel
alleen worden uitgenomen
wanneer alle sluitingen
dicht zitten.
Afneembare dakdragers
Deze zijn eenvoudig te monteren
en te verwijderen. Een
idealeaccessoire voor praktisch
reisgemak.
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BESCHERMING
LANGE
LEVENSDUUR

Beschermstrips deuren, kofferbak
en ramen, spatlappen Van krasjes,
deukjes of lakschade is geen
sprake meer. Bescherm jouw
Toyota C-HR om er lang plezier
aan te beleven. De strips sluiten
aan bij het aerodynamische
design.

Rubbermat Speciale, op maat
gemaakte, rubbermatten
beschermen de vloer tegen al het
vuil waar jij of je passagiers de
auto aan blootstellen. Ze zijn
bestendig tegen vuil, modder
of water en kunnen worden
uitgenomen om eenvoudig
te reinigen.
Verlichting voetenruimte
Fraaie verlichting van de
voetenruimte van je auto. De
verlichting schakelt automatisch in
wanneer een deur wordt geopend.
Vloermat Vloermatten van echt
velour. Ze zijn slijtvast, praktisch
en eenvoudig te reinigen. Met
fixatie-ogen om verschuiven tegen
te gaan.
Dorpellijsten Gelakte, roestvrij
stalen dorpellijsten ogen fraai en
beschermen de dorpels.
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ACCESSOIRES

Beschermplaat achterbumper
Deze kunststof of roestvrij stalen
beschermplaat beschermt de
achterbumper tegen krassen die
kunnen ontstaan bij het in- en
uitladen van zware voorwerpen
in de bagageruimte. Met name
belangrijk voor de lak rond de
kofferbak.

Treeplanken
Geef je Toyota C-HR de stoere
en ruige SUV look met deze
van roestvrij staal gemaakte
treeplanken.
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ACTIVE/
DYNAMIC

FIRST
EDITION

EXECUTIVE

BI-TONE

LAUNCH
EDITION

Pure White (040)

{

{

{

–

–

Pearl White parelmoer (070)

{

{

{

–

–

Metalstream Grey metallic (1K0)

{

{

{

–

–

Celestite Grey metallic (1K3)

{

{

–

–

–

Ash Grey metallic (1G3)

{

{

{

–

–

Emotional Red premium metallic (3U5)

{

{

–

–

–

Fusion Orange metallic (4R8)

{

{

–

–

–
–

Beschikbare exterieurkleuren

Oxyde Bronze metallic (6X1)

–

–

{

–

Hydro Blue metallic (8X2)

{

{

–

–

–

Night Sky Black metallic (209)

{

{

{

–

–

Pearl White parelmoer met zwart dak (2NA)

–

{

–

{

–

Metalstream Grey metallic met zwart dak (2NK)

–

{

–

{

–

Celestite Grey metallic met zwart dak (2TH)

–

{

–

{

–

Ash Grey metallic met zwart dak (2NB)

–

{

–

{

–

Emotional Red premium metallic met zwart dak (2TB)

–

{

–

–

–

Hydro Blue metallic met zwart dak (2NH)

–

{

–

{

–

Night Sky Black metallic met Metalstream Grey dak (2TA)

–

{

–

{

–

Fusion Orange metallic met zwart dak (2TC)

–

{

–

–

{
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= Niet beschikbaar

6X1 Oxyde Bronze*

= Beschikbaar

1K0 Metal Stream*

209 Night Sky Black*

4R8 Fusion Orange*

3U5 Emotional Red§

070 Pearl White§

040 Pure White

8X2 Hydro Blue*

1K3 Celestite Grey*

{

1G3 Ash Grey*

DURF TE
KIEZEN

LAKKLEUREN

JE EIGEN
PERSPECTIEF

1

2

3

4

5

6

7

8

1. 2NA Pearl White* met zwart dak
2. 2NB Ash Grey§ met zwart dak
3. 2NH Hydro Blue§ met zwart dak
4. 2NK Metal Stream Grey§ met zwart dak
5. 2TB Emotional Red§ met zwart dak
6. 2TC Fusion Orange§ met zwart dak
7. 2TH Celestite Grey§ met zwart dak
8. 2TA Night Sky Black§ met Metal Stream Grey dak

* Metallic lak

§

Parelmoer / Premium lak
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HET GAAT OM
DE DETAILS

1

2

5

4

3

1. 17" lichtmetalen velgen ‘Elegant’ met 215/60 R17 banden Standaard voor Active
2. Gepolijste 18" lichtmetalen velgen type ‘Style’ met 225/50R18 banden
Standaard voor Dynamic en First Edition
3. Gepolijste 18" lichtmetalen velgen type ‘Luxe’ met 225/50R18 banden Standaard voor Bi-Tone
4. Titaniumkleurige 18" lichtmetalen velgen met 225/50R18 banden Standaard voor Executive
5. Matzwarte 18" lichtmetalen velgen type ‘Multispoke’ met 225/50R18 banden
Standaard voor Launch Edition
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VELGEN & BEKLEDING

4

6

2

1

3

5

7

1. Antraciet stoffen bekleding met zilvergrijs stiksel Standaard voor Active (FH21)
2. Antraciet stoffen bekleding met lichtblauwe stiksels Standaard voor Dynamic (FJ21) en First Edition (FJ20)
3. Antraciet stoffen bekleding met blauw stiksel en blauwe accenten op zijwangen Standaard voor Bi-Tone (FK80)
4. Bruin met zwart halflederen bekleding Standaard voor Executive (LF40)
5. Zwart geperforeerd leder Standaard voor Launch Edition, optioneel voor Executive (LG22)
6. Beige geperforeerd leder Optioneel voor Executive (LG23)
7. Bruin met zwart geperforeerd leder Optioneel voor Executive (LG40)
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TOYOTA 2050
ENVIRONMENTAL
CHALLENGE
Bij Toyota gaan we verder dan het
creëren van milieuvriendelijke
auto’s. We willen de wereld beter
achterlaten dan we haar vonden.
Daarom heeft Toyota voor 2050 zes
milieudoelstellingen geformuleerd.
Stuk voor stuk uitdagend, maar
we zijn vastbesloten om positieve
en duurzame verschillen te maken.
Op onze maatschappij en op de
wereld als geheel.

Kijk voor meer informatie over
het milieubeleid van Toyota op
www.toyota.nl/milieu of neem
contact op met jouw Toyota-dealer.
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MILIEU

DOELSTELLING 1 DOELSTELLING 2 DOELSTELLING 3
NIEUWE VOERTUIGEN – NUL
CO₂-EMISSIES
In 2050 willen we de CO₂emissies van onze voertuigen
met 90% gereduceerd hebben
ten opzichte van het niveau
in 2010. Om dit te bereiken,
promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met
lage of zelfs helemaal geen
schadelijke emissies.

LIFE CYCLE – NUL
CO₂-EMISSIES
We werken aan meer
milieuvriendelijke designs en
analyseren en verfijnen deze
modellen totdat de impact op
het milieu zo laag mogelijk is,
gedurende de hele levenscyclus*.

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES
Om de schadelijke uitstoot van
onze fabrieken te reduceren,
leggen wij de focus op het
verbeteren van door ons
gebruikte technologieën en
schakelen we over op alternatieve
energiebronnen. We zijn
vastbesloten om onze fabrieken
energiezuiniger te maken en vaker
gebruik te maken van duurzame
energiebronnen, zoals zonne- en
windenergie en waterstof.

DOELSTELLING 4 DOELSTELLING 5 DOELSTELLING 6
HET MINIMALISEREN EN
OPTIMALISEREN VAN
WATERVERBRUIK
We zijn gestart met het
opvangen van regenwater
in onze productlocaties en
fabrieken. Ook hebben we
nieuwe zuiveringsmethodes
ontwikkeld, zodat we water
kunnen hergebruiken oof veilig
terugvoeren naar de lokale
watervoorraad.

HET STIMULEREN VAN EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE EN
SAMENLEVING
Ruim 40 jaar lang werken we
al aan het hergebruik van
materialen. Met als resultaat
dat 95% van elke Toyota C-HR
nu herbruikbaar is. Daarnaast
bieden we nieuwe en innovatieve
methoden om jouw voertuig in te
leveren, wanneer hij uiteindelijk
het einde van zijn reis bereikt.

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor
personenauto’s is goedgekeurd door TÜV
Rheinland en gecertificeerd volgens de ISO
14040/14044 normen.

HET VORMEN VAN EEN
SAMENLEVING IN HARMONIE
MET DE NATUUR
Toyota wil in harmonie zijn met
de natuur. Daarom organiseren
wij herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en
voeren we tal van andere groene
initiatieven uit, op onze eigen
grond en in de wijde wereld.

De Toyota C-HR is
gebouwd volgens de
hoogste kwaliteitsnormen
van TMMT in Sakarya,
Turkije.
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ZORGELOOS
RIJDEN
MET JOUW
TOYOTA
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KWALITEIT EN SERVICE

DE KWALITEIT EN SERVICE VAN TOYOTA
HET HYBRID SERVICE
PROGRAMMA
Toyota vindt het belangrijk dat je zorgeloos kunt
genieten van de hybride rijervaring. Daarom
controleren wij bij iedere onderhoudsbeurt van
het Standaard of Compleet onderhoudspakket de
hybride componenten van jouw auto. De resultaten
worden vastgelegd in een testcertificaat dat je na
afloop meekrijgt.

SERVICE VAN
TOPKWALITEIT
Jouw Toyota-dealer geeft jou advies over het
noodzakelijke onderhoud van jouw Toyota.
Jouw auto heeft minimaal elke 2 jaar of om de
30.000 km (afhankelijk van wat het eerst aan de
orde is) een grote onderhoudsbeurt nodig. Een
ander onderdeel van het serviceprogramma voor
jouw Toyota is een kleine onderhoudsbeurt. Die
wordt jaarlijks of na 15.000 km uitgevoerd.

HET TOYOTA
SERVICE PLAN
Wil je precies weten waar je aan toe bent? Kies dan
voor een Toyota Service Plan en regel in één keer
voordelig het onderhoud van jouw auto voor de
komende jaren. Je hebt dan meteen recht op alle
extra service die wij bieden.

LAGE
ONDERHOUDSKOSTEN
Elke Toyota is ontworpen en gebouwd om
onderhoudskosten tot een minimum te beperken.

ORIGINELE ONDERDELEN
Om de kwaliteit van Toyota te kunnen garanderen,
worden bij het onderhoud van jouw auto alleen
originele onderdelen gebruikt.

UITGEBREIDE GARANTIE
Voor elke nieuwe Toyota C-HR geldt een
garantietermijn van 5 jaar/200.000 km* die ieder
defect dekt dat voortkomt uit een productiefout.

EXTRA VEILIGHEID
Jouw Toyota is standaard uitgerust met een
startonderbreker en bewegingssensor in
geval van Smart Key, die de zwaarste tests van
verzekeringsmaatschappijen weerstaan.

TOYOTA PECHHULP
Na de eerste registratie van jouw Toyota heb je recht
op Toyota Pechhulp tot aan het eerste voorgeschreven
onderhoud (in tijd en/of kilometers). Bij het eerste
onderhoud kan je bij jouw Toyota-dealer kiezen uit
meerdere onderhoudspakketten, waarvan een aantal
inclusief pechhulp. Iedereen met Toyota Pechhulp
kan altijd een beroep doen op de 24-uurs hulpdienst.
Daarmee ben je in 40 Europese landen verzekerd van
doeltreffende hulp bij pech onderweg. Kan je door
bijvoorbeeld een technisch mankement niet verder
rijden, dan biedt het Toyota Pechhulpprogramma
meerdere mogelijkheden zodat je toch je weg kunt
vervolgen.

ORIGINELE ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt volgens
dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde oog voor
detail als jouw Toyota zelf. Voor de accessoires van
Toyota geldt een garantietermijn van drie jaar, als je
ze tegeljik met jouw Toyota hebt gekocht.

* 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra care, neem contact op met
jouw Toyota-dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.
Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met jouw Toyota-dealer.
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MEER WETEN OVER TOYOTA?
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369.
KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE VOOR
ONZE OPENINGSTIJDEN.
www.toyota.nl

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-52000, september 2020.
De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan
internationale normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties 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.
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