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Toyota C-HR w nowej wersji Selection
Toyota C-HR to pierwszy crossover w gamie Toyoty, który wprowadził do tego
segmentu napęd hybrydowy oraz nowy standard pod względem designu.
Samochód został zaprojektowany całkowicie od podstaw jako crossover, a jego
podstawą konstrukcyjną jest nowa, modułowa platforma TNGA. Model
otrzymał nową, najwyższą wersję wyposażenia Selection, opracowaną
specjalnie na polski rynek.
Toyota C-HR Selection wyróżnia się dwukolorowym nadwoziem w czterech
odmianach, które łączą czarny lakier Black Star na dachu, słupkach i obudowach
lusterek z białym lakierem Pearl White, lakierem Metal Stream w kolorze platyny,
niebieskim Nebula Blue lub czerwonym Tokyo Red. Wszystkie lakiery w wersji
Selection są dostępne bez dopłaty. Toyota C-HR Selection otrzymała także
unikalne skórzane fotele w kolorze Dark Rose lub Light Beige, światła z przodu i z
tyłu oraz lampy przeciwmgielne wykonane w całości w technologii LED,
sekwencyjne światła kierunkowskazów i znaczek Selection na słupku C.
Kompozycję uzupełniają 18-calowe felgi aluminiowe.
Na standardowe wyposażenie wnętrza Toyoty C-HR Selection składają się m.in.
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa, platynowa listwa dekoracyjna na desce
rozdzielczej i drzwiach oraz podświetlenie wnętrza klasy premium. Przednie
fotele i pokryta skórą kierownica wielofunkcyjna są podgrzewane, a fotel
kierowcy ma regulację odcinka lędźwiowego. System multimedialny Toyota
Touch 2 ma 6 głośników, USB i bluetooth, za pośrednictwem którego system
łączy się z telefonem. Za 4900 zł można go zastąpić systemem nagłośnienia
premium marki JBL, który został specjalnie zaprojektowany do tego modelu. Do
zarządzania multimediami służy ekran dotykowy 8", na którym wyświetlany jest
także obraz z kamery cofania oraz nawigacji, która jest dostępna za dopłatą 2500
zł.
Toyota C-HR Selection jest standardowo wyposażona w zaawansowane systemy
elektroniczne, zwiększające bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Są to m.in.
system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu i monitorowania
martwego pola w lusterkach, inteligentny kluczyk, system automatycznego
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parkowania SIPA, a także pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota
Safety Sense.
Toyota C-HR Selection jest wyposażona w napęd hybrydowy o mocy 122 KM z
silnikiem benzynowym 1,8 l. Auto rozpędza się do 100 km/h w 11 s. Spalinowoelektryczny napęd hybrydowy może zużywać średnio 3,6 l/100 km benzyny (wg
NEDC) i emituje średnio nawet 82 g/km CO2.
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