
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Kalkulacja nr
478160/1/2019

Z dnia
05.11.2019

Ważna do
05.12.2019

Toyota Nowa Toyota C-HR FL
Szczegóły oferty 

Wybrany model Nowa Toyota C-HR FL
Rok produkcji 2019
Nadwozie SUV
Silnik 1.8 Hybrid 122 KM E-CVT
Skrzynia biegów e-CVT
Wersja COMFORT

Cena specjalna dla Państwa firmy

96 016 PLN

Cena specjalna dla Państwa firmy
Całkowita cena katalogowa 114 395 PLN
Całkowita wartość udzielonego rabatu -18 379 PLN
Cena specjalna 96 016 PLN

Przyjmiemy Państwa dotychczasowy
samochód używany w rozliczeniu.

Flota
Liczba samochodów 10
Rabat flotowy -16%



Cena katalogowa Cena specjalna

Cena wybranej wersji wyposażenia 109 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Lakier metalizowany 2 500 zł

alarm + dywaniki 1 200 zł

Rabat specjalny -795 zł

Rabat flotowy -17 584 zł

Całkowita wartość udzielonego rabatu -18 379 zł

Cena całkowita

Wszystkie ceny wyposażenia dodatkowego zawierają koszt montażu. Ceny oraz rabaty zawarte powyżej stanowią integralną całość. W przypadku zmiany
parametrów kalkulacji mogą one ulec zmianie.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Kalkulacja nr
478160/1/2019

Z dnia
05.11.2019

Ważna do
05.12.2019

Toyota Nowa Toyota C-HR FL
Kalkulacja dla Państwa firmy 

1 995 zł

114 395 zł



Komfort i funkcjonalność

Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Koła i opony

Wygląd wnętrza

Wygląd wnętrza

Fotele

Systemy multimedialne i nawigacji

Bezpieczeństwo i nowe technologie

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Kalkulacja nr
478160/1/2019

Z dnia
05.11.2019

Ważna do
05.12.2019

Toyota Nowa Toyota C-HR FL
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2) 

Tempomat adaptacyjny (ACC)•
Elektrycznie regulowane szyby przednie•
Elektrycznie regulowane szyby tylne•
Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb
kierowcy i pasażera pierwszego rzędu

•

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb
pasażerów drugiego rzędu

•

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej•
Centralny zamek sterowany zdalnie•
Uruchamianie silnika przyciskiem•
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)•
Podgrzewane lusterka zewnętrzne•
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach•
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów
multimedialnych

•

Komputer pokładowy•
System oświetlenia wnętrza•
Kamera cofania•

System opóźnionego wyłaczenia świateł po zgaszeniu
silnika (Follow me home)

•

Światła do jazdy dziennej w technologii LED•
Światła główne w technologii LED (Basic LED)•
Światła tylne pozycyjne w technologii LED•
Światła przeciwmgielne•

Lakierowane klamki zewnętrzne•
Lakierowane lusterka zewnętrzne•
Tylny spojler•
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)•

Zestaw naprawczy do opon•
17 calowe felgi aluminiowe z oponami 215/60 R17•

Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej•

Wykończenie elementów wnętrza fakturą diamentu•
Wykończenie elementów wnętrzna kolorem matowej
czerni

•

Podsufitka w jasnej tonacji•
Analogowy prędkościomierz•
Cyfrowy prędkościomierz•
Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego•
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą•
Kierownica obszyta skórą typu nappa•

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40•
Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń•
Fotele z profilowanym podparciem bocznym•
Tapicerka materiałowa•
Regulacja wysokości fotela kierowcy•

6 głośników•
Kolorowy wyświetacz TFT na tablicy wskaźników•
Porty USB i AUX-IN•
System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową
łączność z telefonem

•

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym
ekranem dotykowym (8 cali)

•

Pakiet Connect (interfejs Android Auto/Apple Car Play)•
Usługi Toyota Connected Car•

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
(LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)

•

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
(PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)

•

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)•
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych
tylnych siedzeniach (ISOFIX)

•

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez
dzieci

•

Elektryczny hamulec postojowy•
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera

•



Bezpieczeństwo i nowe technologie

Dodatkowa ochrona

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez
uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Kalkulacja nr
478160/1/2019

Z dnia
05.11.2019

Ważna do
05.12.2019

Toyota Nowa Toyota C-HR FL
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2) 

Kurtyny powietrzne•
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy•
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera•
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa•
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego,
hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC,
EPS)

•

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)•
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)•
System automatycznego powiadamiania ratunkowego
(eCall)

•

Automatyczne światła drogowe (AHB)•
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu•
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)•

3-letnia gwarancja fabryczna z limitem przebiegu do
100 000 kilometrów

•

5-letnia gwarancja fabryczna elementów układu
hybrydowego z limitem przebiegu do 100 000
kilometrów

•

Immobilizer•

Lakier metalizowany 2 500 zł•
alarm + dywaniki 1 995 zł•


