
Аксесуари



Виразний, 
динамічний, 

впевнений.

Дух Toyota C-HR закликає 
бути собою! 

Оригінальні аксесуари Toyota 
надають таку можливість.

Стильні, практичні та інноваційні аксесуари  
надають свободу вибору

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ
«Спорт»

«Кросовер»
 «Хром»

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ТВОЄЇ  
TOYOTA C-HR

Кольорові накладки екстер’єру
Легкосплавні диски

Шкіряні сидіння
Декоративні накладки кузова 

Дуги порогів

ІННОВАЦІЇ
Навігаційна система

Розважальна  
система

БЕЗПЕКА
Безпека та надійнійсть

Дитячі сидіння
Догляд за автомобілем 

ПРАКТИЧНІСТЬ
Комфорт

Транспортування
Захист



Пакет «Спорт» 

Декоративні накладки 
порогів

Декоративна накладка 
переднього бампера, нижня

Декоративна накладка 
переднього бампера, нижня

Декоративна накладка 
заднього бампера, нижня

Декоративна накладка  
заднього бампера, нижня

Спортивний пакет аксесуарів з ідеально спроектованими 
аеродинамічними накладками підкреслить неприборкану 

енергію та витончені контури. 
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Пакет «Кросовер»

Бокові підніжки, накладки переднього  
та заднього бамперу підкреслюють 

позашляхові можливості автомобіля. 
Чорні, матові 18 дюймові 

легкосплавні диски додадуть 
ще більшої виразності.  

З пакетом аксесуарів 
«Кросовер»Toyota 

C-HR відчуваєш 
життя на повну.

Бокові підніжки

Декоративна накладка 
переднього бампера

Чорні, матові 18” легкосплавні диски

Декоративна накладка заднього 
бампера, нижня

Бокові підніжки

Декоративна накладка 
переднього бампера
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Хромована накладка 
переднього бампера

Хромована накладка 
дверей багажника

Хромовані накладки дверей

Хромовані накладки дверей

Стильний та елегантний. Вишуканий  
та виразний. Пакет хромованих 

аксесуарів Toyota C-HR акцентує 
увагу на автомобілі та додає 

справжньої витонченості. 
Кожен елемент 

підкреслює 
бездоганний 

стиль.
Пакет «Хром»
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Ви.

Ось що головне в Toyota 

C-HR.

Обираючи аксесуари стилю  
Ви обираєте самовираження.

Колір автомобіля підкреслять комплекти 
кольорових наклейок кузова синього або 

червоного кольору і центральні ковпачки 
легкосплавних дисків.

Персоналізація  

твоєї  Toyota C-HR

Комплект декоративних наклейок кузова  
синього кольору

Комплект декоративних наклейок кузова 
червоного кольору 

Центральний ковпачок  
легкосплавного диска синього кольору
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Colour Pack Кольорова гамма   

Сріблястий Білий Насичено 
коричневий

Червоний Лайм Синій

Декоративна накладка 
переднього бампера

Декоративні накладки 
противотуманих фар

Центральний ковпачок 
легкосплавних дисків

Декоративні накладки дзеркал

Декоративні накладки дверей

Декоративна накладка  
дверей багажника

Колір - це емоційнє самовираження. Він показує, що ви відчуваєте і як ви хочете, 
щоб вас сприймали оточуючі. Індивідуальність кольору автомобіля 

Toyota C-HR можна підкреслити за допомогою 
різноманітних декоративних накладок 

приголомшливих кольорів. 
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Декоративна накладка  
переднього бампера

Центральний ковпачок  
легкосплавних дисків

Декоративні 
накладки  
дверей

Декоративні  
накладки дзеркал

Декоративні накладки 
противотуманих фар

Декоративна 
накладка  
дверей  
багажника
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Colour Pack

Коричневі н
акладки дзе

ркал

Коричнева накладка переднього бампера

Коричневі н
акладки дверей

Коричневі н
акладки противоту

маних ф
ар
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Неоновий лайм

Коричнева накладка дверей багажника



Colour Pack

Білий

Сріблясті н
акладки дзе

ркал

Срібляста накладка переднього бампера

Сріблясті н
акладки дверей Сріблясті н

акладки проти
воту

маних ф
ар

Срібляста накладка дверей багажника
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Стиль

Хромована накладка  
дверей багажника, верхня

Дуги порогів

Декоративні накладки порогів

Декоративна накладка 
переднього бампера, нижня
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5-спицевий центральний 
ковпачок із логотипом 

Toyota підкреслює 
унікальність характеру 

Вашого Toyota C-HR.
racite machined-face alloy wheel                         
c 17" matte black alloy

Вибір легкосплавних дисків Toyota – це 
розмаїття сучасних варіантів дизайну, 

які уособлюють індивідуальність. 
Але що підходить саме для Вас? 

Контури Toyota C-HR 
втілюють Ваші творчі 

фантазії.

a c

d

e

f h

g

b

a Сріблясті 17” легкосплавні диски
b Антрацитові з механічно обробленою              

поверхнею 17” легкосплавні диски
c Чорні матові 17” легкосплавні диски

d Чорні з механічно обробленою поверхнею 17”  
легкосплавні диски,

e Чорні з механічно обробленою поверхнею 18” легкосплавні диски,
f Чорні матові 18” легкосплавні диски

g Сріблясті 18” легкосплавні диски               
h Чорні матові 18” легкосплавні диски                  

Центральні 
ковпачки для 

колісних дисків 
доступні в трьох 

кольорах: глянцевий 
чорний, матовий чорний  

і глянцевий сріблястий.

Легкосплавні диски
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Шкіряні сидіння

Для справжньої розкоші немає нічого,  
що б могло зрівнятися з оригінальним 

шкіряним інтер’єром Toyota. Він виглядає 
так само добре, як і відчувається  

на дотик, і додає комфорту кожній 
подорожі, будь то короткі 

поїздки по місту,  
чи довготривалі 

подорожі 
автобаном.

Чорна шкіряна обшивка сидінь Шкіряна обшивка сидінь  
з сірими вставками

Шкіряна обшивка сидінь  
з фіолетовими вставками
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Шкіряна обшивка сидінь  
коричневого кольору з перфорованими 

вставками бежевого кольору

Чорна, перфорована Алькантара  
з синіми вставками

 У стандартній комплектації “Преміум” сидіння оздоблені комбінованою шкірою та 
тканиною з ромбовидною прострочкою, тоді як в пакетній опції сидіння оздоблені 

комбінованою шкірою з перфорацією
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Мультимедійна система Toyota 
Touch® 2 це світ інформації і розваг на 

кінчиках ваших пальців. Кольорове 
графічне зображення на сенсорному 

дисплеї, який працює за принципом 
перетягування і клікання. Додайте до Toyota 

Touch® 2 навігаційний блок “Go”, і Ви зможете 
користуватися навігацією з картами всієї Європи. 

Доступні спеціальні навігаційні функції, такі як 
3D-карти міст, голосове керування, перетворення 

тексту в голосове повідомлення, а також 
трирічна сервісна підтримка.

Мультимедіа система

Google Street View ™

Google Street View ™ дає 
можливість переглядати зображення 

поточного розташування або місця 
призначення і одночасно продивлятись погоду 

або інформацію про парковки, у місці де ви 
знаходитесь.

Вдосконалена та проста у використанні навігаційна система передбачає 
наявність таких функцій як : голосовий контроль, 3D-карти міста, інформація 

про дорожній рух в режимі реального часу і спеціалізовані додатки для водіїв 
(деякі функції доступні тільки у країнах ЄС).
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Модульна розважальна  

система для пасажирів

Універ-
сальний 
тримач для 
планшета
Тримач для 
планшета 
вставляється 
у Dock-станцію, 
який кріпиться 
на направляючих 
підголівника переднього 
сидіння. Сконструйований 
спеціально для встановлення 
планшетів практично будь-якої 
моделі, з можливістю налаштування 
під розмір планшета, регулювання 
кута нахилу, а також регулювання у 
вертикальній і горизонтальній  площині.

Вішалка 
для одягу

Сконструйована таким 
чином, щоб зберегти зовнішній  

вигляд вашого одягу 
в ідеальному стані якомога  

довше.

2

1

4

3

4. Точка доступа Wi-Fi 4G Hotspot 
(Доступний з 4 кварталу 2017 року)
Забезпечує одночасне підключення до 5 
пристроїв з інтерфейсом Wi-Fi, включаючи 
систему Toyota
Touch® 2 з Go Plus, мобільні телефони, 
планшети та ноутбуки.  Пристрій 
встановлюється в автомобіль із 
безпосереднім живленням від 
акумуляторної батареї автомобіля, що 
забезпечує стабільне електроживлення.

- Спеціально сконструйований для 
використання в автомобілі.
- Високоефективна антена покращує 
прийом та мінімізує проблеми, пов’язані зі 
змінами частот.
- Немає необхідності у використанні 
SIM-карти.
- Зручний інтерфейс дає можливість легкої 
персоналізації параметрів підключення.
- Простота використання (перемикач On/
Off з індикатором інформує про стан 
підключення пристрою)..
- Відсутність технічних проблем, пов’язаних 
із використанням смартфону як точки 
доступу
та обмеженнями з боку інтернет-
провайдерів.

1. Портативний DVD-плеєр
Компактний дизайн та можливість 
використання вдома з відповідним 
адапретом живлення. Програвач 
оснащений дисплеєм із діагоналлю 7”, 
сумісний із мультимедійними пристроями, 
має роз’єми USB та для карт пам’яті 
формату SD, а також AV-роз’єм для 
смартфонів.

2. Бездротові інфрачервоні навушники
Стерео звук високої якості з незалежним 
регулятором гучності. Навушники 
автоматично вимикаються для економії 
заряду батареї при відсутності сигналу 
протягом певного часу.

3. Кріплення для iPad®
Забезпечує зручне користування 
планшетами iPad® 
для пасажирів задніх сидінь під час руху. 
Доступне кріплення для планшетів iPad Air®.

Модульна система, основою якої є Dock-станція, кріпиться  
до спинки переднього сидіння та забезпечує дійсно 
широкий вибір можливостей для розваг. Під час 
подорожей усією сім’єю Ви можете 
використовувати Dock-станцію як тримач  
для iPad® або для підключення портативного 
DVD-програвача. А під час ділових 
поїздок на Dock-станцію можна 
встановити вішалку для  одягу, 
зберігаючи Ваш піджак  
в ідеальному стані. 
Dock-станції можливо 
встановити у спинки 
обох передніх 
сидінь.
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Люди різні. 
Асортимент аксесуарів 

Toyota C-HR визнає цю 
індивідуальність і пропонує 

додаткові можливості для ще 
більшого особистого комфорту  

і зручності. Кожна річ індивідуальна  
та поєднує у собі стиль, комфорт і 

функціональність.

Комфорт

Підсвітка салону 
автомобіля

Термоелектричний холодильний бокс

Попільничка

Орга
на

йз
ер
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Транспортування

Toyota C-HR є джерелом натхнення.  
Це автомобіль для міста,  

але в той же час автомобіль  
для подорожей. Аксесуари  

Toyota для перевезення 
розширюють можливості 

по перевезенню речей, 
які Ви захочете 

взяти з собою  
у відпустку.

Сітка кріплення вантажу
Лижний бокс “Thule”

Кріплення велосипеда на дах
Поперечини даху

Поперечини даху з кріпленням 
для лиж та сноуборда
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Аксесуари Toyota допоможуть зберегти 
приголомшливий вигляд вашого Toyota C-HR 

як всередині, так і зовні.

Текстильні килимки салонуt

Дефлектор капота

Килимок багажника

Захист

Захисна накладка 
заднього бампера 

(нержавіюча сталь) *

Захисні накладки 
переднього та заднього 

бампера

Вітровики

Бризковики

* також доступна чорна, пластикова накладка
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Секретні гайки
Заокруглений профіль  
і спеціальний ключ 
мінімізують можливість 
викрадення легкосплавних 
дисків.

Система допомоги при паркуванні 
Навіть із таким маневреним автомобілем як Toyota C-HR, в умовах обмеженого простору система 
допомоги при паркуванні Toyota допоможе уникнути небажаних пошкоджень. Ультразвукові датчики 
переднього і/або заднього бамперу передають інформацію водієві за допомогою звукового сигналу 
По мірі наближення до перешкоди відбувається зміна інтенсивності сигналу.

Кнопка відключення 
датчиків системи допомоги 
при паркуванні
Перемикач на панелі 
приладів дає можливість 
відключити звукове 
попередження системи 
допомоги при паркувнні.

Безпека та надійнійсть
Відчуйти безпеку , будьте впевнені, будьте готові. Toyota C-HR - 
дивовижний автомобіль, що оснащений засобами безпеки в стандартній 
комплектації. Система допомоги при паркуванні Toyota і сталеві диски 
Toyota надають ще більше впевненості.

Передні і задні датчики 
системи допомоги при 
паркуванні
Колір датчиків паркування 
відповідає кольору бампера 
Вашого автомобіля

Дитячі сидіння
Наші маленькі пасажири заслуговують тільки найкращого. Широкий вибір 
дитячих сидінь Toyota надає можливість підібрати сидиння для будь-якої 
вікової групи малюків. 

Дитяче сидіння Baby-Safe Plus і база сидіння Baby-Safe Plus
Комфорт і захист для дітей від народження до 12-15 місяців (до 13 кг).

Особливості: 
- П’ятиточкова системи фіксації з регулюванням внутрішніх 
ременів, забезпечуює надійну фіксацію дитини в кріслі.
- Глибокі і м’які боковини надійно захищають дитину від бічних 
ударів.
- Індикатор правильності встановлення сидіння і опори для ніг.
- М’яка подушка підголівника для природного положення під час сну.
- 3-позиційна ручка для перенесення.

База дитячого сидіння Baby-Safe Plus (поставляеться окремо)
- Сидіння Baby-Safe Plus просто вставляється в базу.
- Підставка для ніг робить положення дитини стабільнішим.
- Поперечина додаткової фіксації забезпечує надійне закріплення 
та зменшує ризик переміщення крісла під час ДТП.
- Щоб зняти дитяче крісло Baby-Safe Plus, необхідно лише 
натиснути на кнопку.

Дитяче сидіння Duo Plus
Для дітей у віці від 8 місяців до 4 років (Від 9 до 18 кг).

Особливості: 
- Система Pivot Link обмежує переміщення дитини вперед при 
різкому гальмуванні або зіткненні
- П’ятиточкова системи фіксації з регулюванням внутрішніх 
ременів, забезпечуює надійну фіксацію дитини в кріслі
- Глибокі і м’які боковини надійно захищають дитину від бічних 
ударів
- Кріпиться в автомобілі за допомогою системи ISOFIX..
- Ремені безпеки обладнанні м’якими плечовими накладками
- Підголівник регулюється по висоті одночасно з внутрішніми 
ременями безпеки, дозволяючи сидінню рости разом з дитиною.
- Має 3 положення нахилу сидіння
- Кріплення системи фіксації дитини полегшують процес 
посадки та висадки малюка з крісла. 

Дитяче сидіння Kid та Kidfix
Регулюється по висоті для дітей у віці від 4 до 12 років (від 15 до 36 кг).

Особливості: 
- Фіксація дитини в кріслі відбувається штатним ременем безпеки. 
- Направляючі ременя безпеки забезпечують правильне та швидке 
встановлення ременя. 
- Спинка сидіння нахиляється в залежності від нахилу 
автомобільного сидіння.. 
- Регульований по висоті підголівник на 11 позицій. 
- Чохол, який легко прати. 
- V-подібна форма спинки забезпечує зручне розташування 
дитини в кріслі 
- Сидіння та спинка можуть роз’єднуватися для зручного 
зберігання. Kidfx (всі складові, які описані вище, входять у 
комплект:) 
- Індикатори, що підтверджують фіксацію 
кріплень ISOFIX 
- Кут нахилу можна збільшити, висунувши автокрісло за допомогою 
кріплення Isofix
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Сталеві диски
Розроблені та рекомендовані 
для використання взимку з 
зимовими шинами. В періоди 
несприятливих погодних 
умов Ви можете замінити 
стандартні легкосплавні 
диски з літніми шинами на 
сталеві диски із зимовими 
шинами заощадивши на 
шиномонтажі.
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Засіб для захисту  
тканинних поверхонь ProTect*
Утворює стійке і невидиме захисне покриття 
на текстильних автомобільних сидіннях і 
килимках у салоні. Засіб з  гіпоалергенними 
властивостями відштовхує бруд і запобігає 
утворенню плям.

Засіб для захисту  
легкосплавних дисків ProTect*
Захисне покриття ProTect на основі кремнію 
захищає поверхні легкосплавних дисків від 
плям та забруднень, зумовлених гальмівним 
пилом та погодними умовами. 

Засіб для захисту кузова ProTect*
Допомагає підтримувати ідеальний вигляд 
зовнішнього фарбового покриття та бокових 
вікон за рахунок створення на поверхнях 
шару прозорого покриття. 

Набір для підфарбовування
Швидкий і легкий спосіб усунення  незначних 
подряпин.

* Засоби Toyota ProTect призначені для професійного застосування, яке може забезпечити лише кваліфікований персонал компанії Toyota. За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до офіційного дилера Toyota у Вашому регіоні.

Знак аварійної зупинки
Наявність такого попереджального знака 
— законодавча вимога у багатьох 
європейських країнах. Цей трикутник 
забезпечить чітке попередження інших водіїв, 
якщо Ви зупинитеся на дорозі. 

Догляд за автомобілем
Комплекти аксесуарів Toyota дозволяють з легкістю адаптувати під себе Ваш Toyota C-HR. Кожен комплект об’єднаний певною темою і поєднує ретельно 
підібрані аксесуари  для надання можливості підлаштувати ваш автомобіль до вашого стилю життя.   

Жилет світловідбиваючий 
Необхідна річ для непередбачуваних 
ситуацій. Відмінна помітність на дорозі — 
золоте правило особистої безпеки.

Використовуючи високотехнологічні рішення 
на всі випадки життя , оригінальні засоби по 
догляду Toyota допоможуть вашому 
автомобілю довгий час виглядати як новий.
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Зовнішній вигляд і специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Наявність продуктів слід перевіряти в локальній мережі продажів Toyota. Жодна частина 
цього видання не може бути відтворена без попередньої письмової згоди від компанії Toyota Motor Europe. Примітка: зображені транспортні засоби і аксесуари, технічні деталі, 
викладені в цій брошурі, можуть відрізнятися від моделей і обладнання, наявних у вашій місцевості. Колір предметів, надрукованих в цій брошурі, підпадає під обмеження, які 
накладає техніка друку, і може відрізнятися від кольору реальних предметів. 
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