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Get ready to 
get real
It takes a unique personality to stand out in the city. How about 
a sleek-bodied compact SUV, fully loaded but full of grace  
and agility? That’s the C-HR. Designed for free-spirited adults 
who dare to make the most of urban life.

استعد لتكون
على طبيعتك

ت  رة بشــخصية فريــدة بحيــث يمكــن تمييزهــا بســهولة علــى طرقــا تحظــى هــذه الســيا
رات الرياضيــة ذات حجــم مدمج  رات.  مــاذا عــن الســيا المدينــة مــن بيــن جميــع الســيا

يــا المتقدمــة، وفــي نفــس  لكثيــر مــن المزا لتــي تتصــف بتصميمهــا األنيــق، وتزخــر با ا
رات   الوقــت تتســم بحضــور الفــت ومرونــة وخفــة الحركــة؟ نعنــي بهــذا النوع من الســيا

لتــي تــم تصميمهــا لألشــخاص الذيــن يتمتعــون بــروح منطلقــة مقبلــة علــى  C-HR ا
الحيــاة ويملكــون الجــرأة الكافيــة لالســتمتاع بحيــاة المدينــة  ألقصــى حــد.  



Sensual becomes 
sensational

 إحساس
تعيشه بحواسك

Seats
Comfort comes standard in the C-HR. Both front and rear 
seats are deftly moulded to gently hug your body, so even 
during the sportiest drives you and your passengers will 
feel at ease.

Meters
Framed by the Optitron meter cluster, 
a high-resolution 4.2-inch TFT multi-
information display puts all the data 
you need at eye level.

المقاعد 
تأتي الراحة كميزة قياسية في سيارة C-HR، إذ تم تصميم المقاعد األمامية 
والخلفية بكل براعة لتمنحك مستويات جديدة من االسترخاء على الطرقات حتى 

أثناء القيادة الرياضية، بعبارة أخرى.. كن واثقًا بأنها ستحملك على كفوف الراحة 
أنت وجميع الركاب. 

العددات 
تأتي هذه السيارة بلوحة عدادات أوبتيترون مع 

شاشة TFT 4.2 بوصة متعددة المعلومات على 
مستوى نظرك لتتمكن من قراءة البيانات بكل سالسة.  

Interior Design
Evoking the exterior design, 
a distinctive diamond pattern 
appears on the ceiling and door 
trim for a touch of spirited styling. 
The instrument panel is accented 
in Toyota’s Metal Stream colour, 
suggesting bold affluence.

التصميم الداخلي  
يتميز السقف والباب بنمط ماسي 

مميز يضفي أناقة ودقة على 
التصميم الخارجي للسيارة. تأتي لوحة 

العدادات بلون ميتال ستريم من 
تويوتا لتكشف عن الجانب الجريء 

والرفاهية االستثنائية.

Here’s a cockpit fine-tuned to arouse your senses. A playful 
yet purposeful design says you are serious about driving and 
keen to have fun. You’re alert but relaxed. Roll out and let your 
expectations rise with the promise of satisfaction down the road.

يــة لتوقــظ حواســك وتضفــي معنــى مترفــًا علــى القيــادة.  مقصــورة تــم تعديلهــا بعنا
تــك بقيــادة مســؤولة  لتــي تلبــي احتياجا يــا العمليــة، ا تصميمهــا يجمــع بيــن المــرح والمزا

س والهدوء فــي نفس  لحمــا ء وقــت ممتع. اشــعر با مــع الحــرص علــى قضــا
ت الرضــا علــى الطريق.  الوقــت، وانطلــق مــع ضمــان حصولــك علــى أقصى درجا



Bold personality. 
Eye-catching angles.

 شخصية جريئة
وحضور ملفت.

Turn every head with a fresh fashion statement 
that expresses your singular style. Whether 
socializing or shopping, do it your way.

ء  ر بــكل أناقــة وجاذبيــة واشــعر بتميــزك. فســواء كنت تريــد لقا اخطــف األنظــا
ء أو التســّوق، عّبــر عــن أســلوبك بطريقتك. األصدقــا

Hybrid System
Known for excellent fuel economy, the 
C-HR’s hybrid system also provides a 
reassuringly responsive and seamless 
driving experience.

2ZR-FXE Engine
If world-class fuel efficiency isn’t enough, the 
C-HR’s high-efficiency EGR system improves 
the environmental performance of the engine. 
That’s peace of mind. 

Low Emissions
Cleaner exhaust means 
reduced carbon dioxide 
emissions, a cause of 
global warming. The ability 
to drive using only the 
electric motor further helps 
to reduce emissions.

Acceleration
During high-speed 
driving the C-HR 
combines power 
from the engine 
and electric motor 
to deliver dynamic 
smooth acceleration.

Fuel Efficiency
Both the engine and electric 
motor stop when the vehicle 
stops. While driving, the 
C-HR efficiently combines 
engine and electric motor 
power to deliver excellent 
fuel efficiency. 

Suspension
No matter the road conditions, expect 
stable driving with exceptional 
responsiveness thanks to MacPherson 
strut front suspension and trailing 
wishbone rear suspension.

النظام الهجين 
تشتهر C-HR في الكفاءة الممتازة في توفير 

استهالك الوقود، كما يوفر نظام  الهايبريد تجربة 
قيادة ذات استجابة وسالسة تلبي جميع رغباتك.

انخفاض االنبعاثات
العادم النظيف يعني انخفاض 

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
التي تعتبر أحد أسباب االحتباس 
الحراري في العالم. إن إمكانية 

القيادة باستخدام مولد الكهرباء 
فقط تساعد على تحقيق المزيد من 

تخفيض االنبعاثات.

التسارع
أثناء القيادة بسرعات 

 C-HR عالية، تقوم
بجمع قوة كل من محرك 
الوقود ومولد الكهرباء 

لتوفير التسارع الديناميكي 
السلس.

 الكفاءة في توفير
استهالك الوقود

يقوم كل من محرك الوقود ومولد 
الكهرباء بالتوقف فور توقف المركبة. 

 C-HR أما أثناء القيادة، فتجمع سيارة
قوة كل من محرك الوقود ومولد 

الكهرباء بكل فعالية لتوفير كفاءة ال 
تضاهى في توفير استهالك الوقود.

 2ZR-FXE محرك
إن لم تكن الكفاءة في توفير استهالك الوقود عالمية المستوى 

كافية لك، فإن نظام إعادة تدوير غاز العادم ذو الكفاءة العالية 
في C-HR سيعمل على تحسين أداء المحرك بأسلوب صديق 

للبيئة، مما يؤمن لك راحة بال تامة.

نظام التعليق 
مهما كانت ظروف الطريق، يمكنك الحصول على تجربة 

قيادة مستقرة مع استجابة استثنائية بفضل نظام تعليق 
أمامي بدعامة ماكفرسون ونظام تعليق خلفي يوفر 

كفاءة كبيرة في سحب المركبة.

Set a course and off you go. َدع وجهتك تقودك.
When you have a destination in mind, you don’t want to think. You just want 
to go. This car anticipates your intent, ensuring effortless command and 
responsive control. Trust your senses and the C-HR will get you there.

 ستبلغ على متن سيارة C-HR وجهتك بكل سالسة. فما إن تطأ قدماك داخل المركبة
حتى تنطلق بها إلى آفاق ال حدود لها. فهي تتنبأ بنواياك وتضمن تنفيذ أوامرك دون مجهود. 

ثق بحواسك وتأكد أنك ستصل مع C-HR إلى وجهتك براحة وطمأنينة.



Benefit from the Toyota Care Service Contract only at the 
time of purchase and take advantage of the following:

• Save up to 70%
• Protection against inflation 
• 4-year or 80,000 km plan*
• Totally transferable when you sell your car
* Whichever comes first

يمكنك الحصول على عقد صيانة عناية تويوتا في وقت الشراء 
فقط واالستفادة من المزايا التالية:

التوفير حتى %70  •
الحماية من زيادة تكاليف الصيانة  •

عقد صيانة لمدة 4 سنوات أو 80,000 كم*  •
قابلية تحويل العقد كليًا عند بيع السيارة  •

* أيهما يأتي أوالً

The unbeatable advantages that will 
make you and your Toyota happy

Servicing your car with Al-Futtaim Toyota 
not only gives you peace of mind but also…

امتيــازات ال تقاوم ستســعد
قلبك وســيارتك

صيانة ســيارتك لدى الفطيم تويوتا ســتضفي 
عليك راحة البــال وتمنحك أيضًا...

Experts Knowledge
Nobody knows your Toyota better than our trained 
Toyota-certified technicians.

خبرة المختصين
من يعرف تويوتا خير من فنيي تويوتا المعتمدين والخبراء.

Flexibility and Convenience
Wherever you are, we are near you. Service your Toyota 
at any of our 12 state-of-the-art service centres across 
the UAE.

Higher Resale Value
A full-service and maintenance history with Al-Futtaim 
Toyota will increase the resale value of your car.

المرونة والراحة
نحن بجانبك أينما كنت. قم بصيانة سيارتك تويوتا  في أي من مراكزنا 

اإلثني عشر الحديثة حول اإلمارات.

قيمة أعلى عند إعادة البيع
سجل كامل للصيانة من الفطيم تويوتا سيعزز من قيمة سيارتك 

عند إعادة بيعها.

Warranty
Secure your Toyota warranty when you choose to get 
your servicing done by us.

الضمان
حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا.

Manufacturer Quality
When you put your car into the hands of our Toyota-
certified technicians, you can be sure we’ll only service 
your car with Toyota Genuine Parts.

جودة الشركة المصنعة
عندما تضع سيارتك بين يدي فنيي تويوتا المعتمدين ستضمن 

استخدام قطع غيار تويوتا األصلية فقط.



Accessoriesمـسـتـلـزمـات

Roof Cross Bars

 قضبان متقاطعة لرف
سقف السيارة

Rear Seat Entertainment
نظام ترفيهي للمقعد الخلفي

17” Alloy Wheels
عجالت ألومنيوم 17 بوصة

Lowering Springs
نوابض تخفيض ارتفاع السيارة

Scuff Plate
لوحة على عتبة الباب

Portable Air Compressor / Tyre Inflator
ضاغط هواء محمول/ نظام لنفخ اإلطارات

All Weather Floor Liner
بطانة أرضية مناسبة لجميع األحوال الجوية

All Weather Luggage Tray
صينية لألمتعة مناسبة لجميع األحوال الجوية

Wireless Charger
شاحن السلكي



Exterior colours األلــوان الـخــارجـيــة

Seat Cover 
Material

مادة غطاء 
المقاعد

Monotone لون أحادي 

Two Tone لون مزدوج

Please note: All information presented herein is based on data available at the time  
of creation (April 2020), and is subject to change without prior notice.

 يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
وقت إعداد المستند )أبريل 2020( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

Celestite Grey Metallic (1K3)

Oxyde Bronze Metallic (6X1)

White Pearl Crystal Shine (070)

Emotional Red II (3U5)

Super White II (040)

Black Mica (209) Grey Metallic (1G3)

Nebula Blue Metallic (8X2)Metal Stream Metallic (1K0)

Orange Metallic (4R8)

)1K3( رمادي سلستيت المع

)6X1( برونزي أكسيد المع

Metal Stream Metallic/ 
Oxyde Bronze Metallic (1K0/6X1)

Black/Metal Stream Metallic (202/1K0)

Black/Oxyde Bronze Metallic (202/6X1)

)1K0/6X1( ميتال ستريم المع/ برونزي أكسيد المع

)202/1K0( أسود/ ميتال ستريم المع

)202/6X1( أسود/ برونزي أكسيد المع

أبيض لؤلؤي بلمعة كريستالية )070(

)3U5( 11 أحمر عاطفي

Metal Stream Metallic/ 
Celestite Grey Metallic (1K0/1K3)

Black/White Pearl Crystal Shine (202/070)

Black/Emotional Red II (202/3U5)

)1K0/1K3( ميتال ستريم المع/ رمادي سلستيت المع

أسود/ أبيض لؤلؤي بلمعة كريستالية )202/070(

)202/3U5( أسود/ أحمر عاطفي

أبيض ناصع 11 )040(

أسود ميكا )209( )1G3( رمادي المع

Black/Celestite Grey Metallic (202/1K3)

Black/Nebula Blue Metallic (202/8X2)

)202/1K3( أسود/ رمادي سلستيت المع

)202/8X2( أسود/ أزرق سديمي المع

)8X2( أزرق سديمي المع Active نشط

Fabric (Black)
Dark Grey
Black

قماش )أسود(
رمادي داكن

أسود

Luxury فاخرة

Fabric  
(Orchid Brown)
Orchid Brown
Black

 قماش
)بني إرجواني(

بني أرجواني
أسود

)1K0( ميتال ستريم المع

)4R8( برتقالي رمادي

Metal Stream Metallic/ 
Black Mica (1K0/209)

Black/Grey Metallic (202/1G3)

Black/Orange Metallic (202/4R8)

)1K0/209(  ميتال ستريم المع/ أسود ميكا

)202/1G3( أسود/ رمادي المع

)202/4R8( أسود/ برتقالي المع

Specifications المــواصــفــات

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

TECHNICAL FEATURES GX VX المزايا التقنية
ENGINE 1.8L, 4-CYL. IN-LINE, 16V DOHC, DUAL VVT-I (2ZR-FXE) المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 96.55 / 5200 القوة القصوى )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (KG-M/RPM) 14.5/3600 عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(
MOTOR الموتور
MAX OUTPUT (HP) 71 القوة القصوى )حصان(
MAX TORQUE (KG-M) 16.6 العزم األقصى )كغ – متر(
COMBINED OUTPUT (HP) (ENGINE + MOTOR) 121 قوة المحرك المندمج )حصان( )المحرك + المحرك الكهربائي(
TRANSMISSION E-CVT ناقل الحركة
DIMENSIONS (MM) L4,390 x W1,795 x H1,565 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY (L) 43 سعة خزان الوقود )لتر(
FUEL ECONOMY (KM/L) 23.9 االستهالك االقتصادي للوقود )كم/ لتر(
GROSS WEIGHT (KG) 1,860 الوزن اإلجمالي )كغ(
WHEELBASE (MM) 2,640 قاعدة العجالت )مم(
NUMBER OF DOORS 5 عدد األبواب
SEATING CAPACITY 5 عدد المقاعد
EMISSION CERTIFICATION  EURO 4 شهادة االنبعاثات
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
SPORT FABRIC SEATS • FABRIC+LEATHER مقاعد   قماشية
DUAL AUTO AIR CONDITIONER • • مكيف هواء أتوماتيكي مزدوج
4.2" MULTI INFORMATION DISPLAY • • 4.2 شاشة متعددة المعلومات
SPORT/NORMAL/ECO/EV DRIVE MODES • • وضعيات القيادة الرياضية / العادية / االقتصادية
ELECTRIC LUGGAGE AND BACK DOOR OPENER • SMART زر   ذكي لفتح   باب   األمتعة   الخلفي 
ELECTRIC POWER STEERING (EPS) • • )EPS( نظام توجيه المقود كهربائيًا
REAR SEATS 60:40 SPLIT FOLDING • • المقعد الخلفي قابل للطي والتقسيم بنسبة 60:40
LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • • مقود مزين بالجلد
PUSH START BUTTON • • زر تشغيل المحرك
SUN VISOR WITH MIRROR • LIGHT حاجب شمسي مع مرآة
SEAT HEATER (D/P) • )D/P( نظام تدفئة للمقعد
LUMBAR SUPPORT - POWERED (DRIVER) • مسند كهربائي ألسفل الظهر )السائق(
INTERIOR ILLUMINATION • إضاءة داخلية
AIR IONIZER (NANO-E) • )NANO-E( جهاز فلتر هواء
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
7" DISPLAY AUDIO AM / FM / AUX / USB / BT / WIFI / DAB • • DAB / بلوتوث/ واي فاي /USB مخرج صوتي إضافي/ مقبس /AM/FM نظام صوتي مع شاشة 7 بوصة وراديو
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO READY • • ANDROID AUTO READY ونظام APPLE CARPLAY نظام
SPEAKERS 6 6 مكبرات صوتية
STEERING WHEEL CONTROL – AUDIO/MID/TEL/VOICE • • أزرار على المقود للتحكم بالنظام الصوتي/ الشاشة متعددة المعلومات/ الهاتف/ الصوت/ مثبت السرعة
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
WHEELS 17" ALLOY 17" ALLOY العجالت
BODY COLOUR MONO-TONE TWO-TONE بلون الهيكل
BODY COLOURED DOOR MIRRORS • BLACK مرايا   األبواب   بلون   الهيكل
DOOR MIRRORS - POWERED/SIDE INDICATORS • RETRACTABLE مرايا   األبواب   –   كهربائية بمؤشرات االنعطاف
WIRELESS DOOR LOCK • • قفل السلكي لألبواب
INTERMITTENT REAR WINDOW WIPER • • مّساحة على الزجاج الخلفي ذات توقيت متناوب
REAR SPOILER • • جناح على الصندوق الخلفي
LED HEADLAMPS • ADAPTIVE + AUTO LEVELLING مصابيح   أمامية   هالوجين
LED REAR COMBINATION LAMPS • • مصابيح LED خلفية
LED FRONT FOG LAMPS • مصابيح   أمامية للضباب
SMART KEYLESS ENTRY • دخول ذكي بدون مفتاح
SAFETY FEATURES مزايا األمان
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILISER • • نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة
AIRBAGS - FRONT, SIDE & CURTAIN  • • وسائد هوائية – أمامية، جانبية وستارية
BRAKE HOLD • • تثبيت المكابح
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) • • )EPB( فرامل كهربائية لركن السيارة
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS) • • )TPWS( نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات
HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
DAYLIGHT RUNNING LIGHTS • • مصابيح نهارية
CRUISE CONTROL • • مثبت سرعة
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • )ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل
REAR PARKING SENSORS* • • حساسات خلفية لركن السيارة*
REAR VIEW CAMERA • • كاميرا للرؤية الخلفية


