
Ekstraudstyr



Markant, 
moderne og 

selv  bevidst.

Toyota C-HR har sin helt 
egen identitet – og med Toyota 

Ekstraudstyr kan du sætte dit eget 
personlige præg på den unikke bil. 

Du kan fremhæve designet, styrke brugs-
værdien og opgradere teknologien. Mulig-

hederne er mange – valget er dit. 

UDSTYRSPAKKER
Sportpakke

SUV-pakke
Krompakke 

Farvepakke

STYLING
Alufælge

Læderindtræk
Stylingplader

Side krombøjler

INNOVATION
Multimedie/navigation

PRAKTISK
Komfort

Transport og brugsværdi
Beskyttelse

 
SIKKERHED

Tryg og sikker
Barnestole

Omtanke
 

2



3



Sportpakke

Sideskørt

Frontskørt

Bagskørt

Skarpe linjer, dynamiske former og markant aerodynamik. Der er 
intet anonymt over Toyota C-HR. Sportpakken supplerer med 

et komplet sæt skørter, der fremhæver bilens energiske 
fremtoning.
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Frontskørt

Bagskørt

Skarpe linjer, dynamiske former og markant aerodynamik. Der er 
intet anonymt over Toyota C-HR. Sportpakken supplerer med 

et komplet sæt skørter, der fremhæver bilens energiske 
fremtoning.
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SUV-pakke

Toyota C-HR har i forvejen et kraftfuldt 
udtryk, som du kan give ekstra kant med 

SUV-pakken.

 Den indeholder stylingplader for 
og bag samt trinbræt. Hvis du 

supplerer med matsorte alu- 
fælge (tilvalg), fuldendes 

det rå look.

Stylingplade, bag

Trinbrætter

Frontbeskytter  
med stylingplade
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Trinbræt

Frontbeskytter  
med stylingplade

18” matsorte alufælge (10-dobbeltegret),  
tilvalg
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Kromliste front

Kromsidelister

Kromtågelygteringe
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Kromliste  
nederst på bagklap

Kromsidelister

Krompakken betoner, at Toyota C-HR også 
har sine eksklusive sider. Fra alle 

vinkler fanges øjet af raffinerede 
design-detaljer, der supplerer 

hinanden perfekt. 
Resultatet er en stil- 

sikker fortolkning  
af bilens form-

sprog.

Krompakke

Kromliste  
øverst på bagklap
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Blå deko-pakke Blå centerkapsel til alufælge
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Du er din egen 
designer, hvis du vil give 

Toyota C-HR et personligt 
touch. 

Inspirationen finder du i det brede ud- 
valg af stylingudstyr. 

Du kan fx tilføje stickersæt i blå eller rød samt 
matchende centerkapsler.

Styling til Toyota C-HR

Rød deko-pakke
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Colour Pack

Sølv Hvid Brun Tokyo rød Limegrøn Hydro 
blå

Frontliste

Tågelygtekrans

Centerkapsler til alufælge

Spejlskaller

Sidelister

Pynteliste til bagklap

Skil dig ud fra den grå mængde og sæt kulør på din Toyota C-HR. Vores designere har 
sluppet fantasien løs og arbejdet med farver og former, der matcher den 

unikke bil. Resultatet er en palet af inspirerende muligheder 
for personlig styling.
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Farverig

Sølv Hvid Brun Tokyo rød Limegrøn Hydro 
blå

Frontliste

Tågelygtekrans

Centerkapsler til alufælge

Spejlskaller

Sidelister

Pynteliste til bagklap
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Frontliste Centerkapsler  
til alufælge

SidelisterSpejlskallerTågelygtekrans Pynteliste  
til bagklap

+



Colour Pack

Bru
ne spejls

kalle
r

Brun frontliste

Bru
ne sidelis
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       Limegrøn

Brun pynteliste til bagklap
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Colour Pack

Sølv spejls
kalle

r

Sølv frontliste

Sølv sidelis
te

r

Sølv tå
gelygte

kra
ns

Hvid

Sølv pynteliste til bagklap
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Hvid
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Stylingplade, side

Stylingplade, for
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Styling

Kromliste øverst på  
bagklap, del af krompakken.

Sidebøjler i krom
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Alufælge
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Den 5-fingrede centerkapsel 
sætter prikken over i’et med 

et markant Toyota-logo. 

racite machined-face alloy wheel                         
c 17" matte black alloy

Gå på opdagelse i Toyotas spændende ud- 
valg af alufælge. Vil du fremhæve de rå, 

sportslige eller eksklusive sider af 
Toyota C-HR ? Vælg dit design og 

glæd dig til kombinationen af 
lav vægt, perfekt balance 

og ægte Toyota-
kvalitet.

a 17" sølv alufælg       
b 17" sølv antracit maskinpoleret alufælg                       

c 17" matsort alufælg                       
d 17" sort antracit maskinpoleret alufælgl

e 18" sort maskinpoleret alufælg (10-dobbeltegret)                      
f 18" matsort alufælg (10-dobbeltegret)   

g 18" blank sølv alufælg (10-dobbeltegret)    
               

h 18" matsort alufælg (5-dobbeltegret)                  

Centerkapsler 
fås i tre farver, 

nemlig blank sort, 
mat sort og blank sølv.

Låsemøtrikker
Den afrundede profil og den kodede nøgle sikrer dine dyrebare 
fælge mod tyveri.

Vinterstålfælge
Robust kvalitet og beregnet til vinterdæk, så du kan sæsonskifte 
med et komplet sæt hjul. På den måde skåner du dine alufælge og 
kommer sikkert gennem vinteren.
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Intet overgår læder, hvis du vil 
kombinere slidstyrke og kom- 

fort med rendyrket luksus.  
Alle designs og farve-

kombinationer er nøje 
tilpasset Toyota 

C-HR.

Sort læder Sort læder med grå felter Sort læder med lilla felter
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Toyota læderinteriør
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Lakrids og beige perforeret læder Sort perforeret Alcantara  
med blå partier

Toyota læderinteriør fås i versionerne Premium og Standard. Premium er i fuld 
naturlæder, mens Standard er en kombination af naturlæder på fronten og  

kunstlæder på sæderyggen.
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Toyota Touch® 2 multimedia system rummer en verden af 
informationer og underholdning. Den brugervenlige touch 

screen i farver betjenes intuitivt med træk og svirp. Toyota Touch® 
2 med Go er en opgradering, som supplerer med navigation inkl. 3D 

bykort, stemmestyring, tekst-til-tale og 5 års gratis kortopdatering.

Multimedie navigation

Google Street View™

Google Strret View™ kan vise 
– og navigere ud fra – et billede af din 

aktuelle lokation eller destination. Du kan 
også tjekke vejret og parkeringsmuligheder i 

området.

Go High navigation

Denne brugervenlige navigation omfatter stemmestyring, 3D bykort, 

trafikinformationer i realtid og specialdesignede apps.

Scan QR-koden 
og se mere om 

navigation.
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Fodrumsbelysning
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Hvad skal der til for  
at gøre køreoplevelsen 

ekstra komfortabel? Svarene 
på dette spørgsmål spænder lige 

så bredt som udvalget i Toyota 
Ekstraudstyr. Mulighederne er mange. 

Valget er dit.

Komfort

Køleboks

Askebæger

Opbevaringsboks
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Transport og brugsværdi

Der åbner sig en verden af muligheder med 
det rigtige transportudstyr til din Toyota 

C-HR. Ski, snowboard, kajak, cykler, 
surfbræt eller ekstra bagage? 

Toyota har en transportløsning 
til alle formål.

Bagagenet
Thule skiboks

Tagmonteret cykelholder
Tagbøjler

Trækkrog
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Transport og brugsværdi

Cykelholder  
til trækkrog

Tagbøjler med ski- og 
snowboardholder

Trækkrog
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Toyota Ekstraudstyr giver dig også mulighed for at 
skåne din Toyota C-HR mod slid og skrammer. 

Gennemtænkt design og kraftige materialer 
giver optimal beskyttelse både ud- 

vendigt og indvendigt.

Stofgulvmåtte

Kølerhjelmsbeskytter

Bagagerumsbakke

Beskyttelse
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Beskyttelse

Kantbeskytter  
til bagkofanger 
(rustfrit stål)*

Kofanger 
hjørnebeskyttere

Vindafviser

Stænklapper

* Fås også i sort plast-
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Parkeringshjælp 
Selvom Toyota C-HR er nem at parkere, kan det være rart med lidt 
hjælp, når pladsen er trang eller svær at overskue. Infrarøde 
sensorer i bagkofanger, forkofanger eller både for og bag er 
koblet til lydsignal inde i bilen. Lydsignalet vil med stigende 
volumen fortælle dig, når du nærmer dig en forhindring.  

Afbryderknap til parkeringssensor
Du kan frakoble lydsignalet, når det ikke 
er nødvendigt.

Tryg og sikker
Toyota C-HR er som standard en bil, der byder på 
sikkerhed i særklasse. Med Toyota Ekstraudstyr 
kan du give sikkerheden et ekstra løft alt efter 
ønske og behov.

Parkeringssensorer
De diskrete sensorer er lakerede i bilens 
farve.

Barnestole
Toyota tilbyder barnestole til alle aldersgrupper. Designet kendetegnes af kvalitet og styrke samt nem 
montering, rengøringsvenligt betræk og behagelig siddekomfort. 

Toyota parkeringshjælp
Sensorer i for- og bag- 
kofanger er koblet til lydsignal i kabinen 
for sikker parkering.

Baby-Safe Plus og Baby-Safe Plus base 
Komfort og beskyttelse til børn fra spæd og op til 12-15 
måneder (op til 13 kg). 

Detaljer
- 5-punkts selesystem med centralspænde.
- Kraftige og blødt polstrede sidebeskyttelser.
- Indikator der viser, når barnestolen er korrekt spændt fast.
- Polstret hovedstøtte med integreret pude for naturlig 

sovestilling.
- Bærehåndtag med 3 indstillinger.

Baby-Safe Plus base  (fås separat)
- Baby Safe Plus sædet klikkes nemt fast på basen.
- Gulvstøtte giver ekstra stabilitet.
- Støtte mod sæderyggen giver sikker montering  

og stabilitet.
- Udløserknap foran for nem afmontering af  

Baby-Safe Plus  sædet.

Duo Plus
Til børn mellem 8 måneder og 4 år (fra 9 til 18 kg)

Detaljer 
- ISOFIX-montering giver maksimal stabilitet.
- 5-punkts selesystem med centralspænde.
- Kraftige og blødt polstrede sidebeskyttelsesfløje.
- ISOFIX-indsats giver let montering.
- Brystpuder for ekstra sikkerhed.

- Højdejusterbar hovedstøtte og selesystem med  
1-hånds betjening.

- 3-trins ryglænsindstilling.
- Selestrammere gør det nemt at få barnet ind  

og ud af barnestolen.

Kid og Kidfix
Højdejusterbar til børn mellem 4 og 12 år  

(fra 15 til 36 kg)

Detaljer
- Let selespænding.
- Seleføringen fører 3-punktsselen korrekt over barnets 

skuldre og hofter.
- Justerbart ryglæn giver mulighed for montering i mange 

forskellige biler.
- Højdejusterbar hovedstøtte til 11 positioner.

- Vaskbart overtræk.
- Udtrækssplit giver mulighed for at lægge  

ryglænet ned.
- Sæde og ryg kan adskilles for kompakt opbevaring.

Kidfix (som ovenfor, men indeholder også:)
- Indikatorer bekræfter, når ISOFIX-krogene er låst.
- Flere hældningsvinkler når sædet er fastgjort  

med ISOFIX.
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ProTect* til tekstiler
En kraftig – og helt usynlig – beskyttelse af 
stofsæder og stofmåtter. Forhindrer snavs i at 
trække ind i stoffet og giver nem rengøring.

ProTect* til alufælge
Silicium-baseret forsegling beskytter alufælgen 
mod bremsestøv, stenslag og skrammer.

ProTect* til karrosseri
Bevar bilens oprindelige look med en keramisk 
forsegling, der beskytter lak og ruder mod 
forurening, hårdt vejr og andre skadelige 
påvirkninger.

Touch-up lak 
Reparationslak til små skader.  
Fås både som stift og på spraydåse.

* Toyota ProTect kræver professionel påføring af specialuddannet Toyota-personale. Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

Advarselstrekant 
Påbudt sikkerhedsudstyr i de  
fleste europæiske lande. 
Advar selstrekanten står stabilt  
og markerer tydeligt, at der holder 
en bil i vejkanten.

Refleksvest  
Ekstra synlighed er særlig vigtigt i 
dårligt vejr eller på en mørk landevej. 
Husk at der i flere lande inkl. Danmark 
er lovkrav om, at der skal være 
refleksvest i bilen.

Førstehjælpssæt
Indeholder alt det nød- 
vendige til behandling af 
småskader. Hygiejnisk 
pakket i en praktisk lille 
taske.

Sikkerhedssæt
Her får du advarselstrekant, 
førstehjælpspakke og refleksvest pakket  
i en handy taske.

Toyota Bilpleje
En komplet serie af bilplejeprodukter til 
at rengøre og beskytte din Toyota både 
udvendigt og indvendigt.

Omtanke
Små ting kan gøre en stor forskel. Toyota tilbyder også udstyr til bilpleje og din personlige sikkerhed.   

- Højdejusterbar hovedstøtte og selesystem med  
1-hånds betjening.

- 3-trins ryglænsindstilling.
- Selestrammere gør det nemt at få barnet ind  

og ud af barnestolen.

35



toyota.dk
E25100/Boye Grafik/01.17/4.000

Der tages forbehold for trykfejl. Tjek toyota.dk for seneste opdateringer. Kontakt venligst den lokale Toyota-forhandler for yderligere information og tvivlstilfælde. 
Toyota Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. © 2017 Toyota Danmark A/S.

Scan koden – og oplev
Toyota C-HR på toyota.dk 

Tegn en serviceaftale 
Med en Toyota Serviceaftale betaler du et fast, over komme ligt beløb hver måned. Beløbet dækker ikke alene alle eftersyn, men også de uforudsete 
reparationer, der evt. dukker op. Toyota Vejhjælp i mere end 40 lande i Europa følger gratis med, når du får serviceret din Toyota på et autoriseret  
Toyota-værksted i Danmark.


